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Уважаеми партньори, колеги и съмишленици, 

Пред Вас е, за осма поредна година, годишният доклад на Национална мрежа за децата „Бележник 
2019: Какъв е средният успех на държавата в грижата за децата?“. Той е подготвен от автори 
експерти от граждански организации, които ежедневно са на терен и работят директно с деца и се-
мейства в цялата страна.
За трета поредна година Национална мрежа за децата включва в доклада и мнението на сто-
тици деца, млади хора, родители и професионалисти. Целта ни, както винаги, е да разберем как-
ва е ситуацията по отношение на правата на децата у нас именно от тях самите, техните родители, 
както и от хората, чиято роля е да ги подкрепят – учители, здравни и социални работници и др. Така, 
наред с експертното представяне на ситуацията, показваме и техните впечатления, нагласи и очак-
вания. Без претенции за представителност и изчерпателност, в края на 2018 и началото на 2019 г. 461 
деца и възрастни споделиха факти и мнения за своя живот в областта на здравето, образованието, 
правосъдието и семейството. Тази година двата доклада – този с оценките на експертите, и този, с 
мнението на децата, родителите и професионалистите – са представени в една обща книжка, коя-
то вие държите в ръце. Допълнително, докладът представя и автентична информация от мнения на 
деца, набрани чрез допитване, проведено от децата рапортьори в Национален Юрочайлд форум –  
България (НЕФ) и от децата в младежка мрежа „Мегафон“. 
Имаме и нов модел в представянето на напредъка на политиките за деца и гарантирането на 
техните права чрез разработени 8 ключови теми: Благосъстояние на децата, Закрила от всички фор-
ми на насилие, Ранно детско развитие, Детско здраве, Образование, Семейна среда и алтернативни 
грижи, Правосъдие за деца и Детско участие. За нас, избраните теми и включените подтеми се стре-
мят да обхванат в пълнота правата на децата и оценяват всички аспекти на детското благосъстояние. 
„Бележник 2019“ като цяло отбелязва много лек напредък, който се отразява и в по-високата 
обща оценка на доклада. Важните политически събития, които трасираха годината и резултатите 
от поетите от държавата и институциите ангажименти имаха нееднозначен отзувк в обществото, но 
като цялостна картина, оценката, поставена на държавата, е с най-висока обща стойност през осемте 
години на изработване на доклада: среден 3,31 – средно аритметична стойност на оценките на авто-
рите експерти, външните оценители и на децата, родителите и професионалистите. С това ние целим 
да дадем още по-реална оценка на държавата в усилията  за гарантиране правата на децата.    
В по-голямата си част промените се извършиха под натиск на родителски организации и структури 
на гражданското общество. Затова, в „Бележник 2019“ извеждаме като специален акцент на броя си-
туацията с гарантирането на правата на децата с увреждания, като темата е представена самостоя-
телно като уводна статия в настоящото издание.  
В България продължават да се разработват политики и да се правят нормативни промени, които не 
са основани на доказателства, а са водени от тясно партийни мотиви – с липса на ясна визия, полити-
ческа воля и професионализъм от страна на държавните институции. Сериозен пропуск е липсата на 
събирането и обработването на данни и на унифицирани методи за набиране и анализ на информа-
ция по политиките за детето. В допълнение – липсва капацитет на държавата да анализира събрани-
те данни в процеса на управление на политиките.
Важен акцент в анализите, представени в „Бележник 2019“ е и как общините изпълняват националните 
политики и как носят своята роля при защита правата на децата. Това много ясно се вижда при органи-
зирането на свободното им време, на детското участие, развитието на социалните услуги и наличието 
на достатъчно и качествени образователни институции за децата от най-малка възраст. 
И през тази година продължи, и дори сериозно се задълбочи целенасочената пропаганда, водена 
срещу гражданските организации. Ненамесата на държавата или пък напротив – активното участие 
на някои нейни представители или партийни централи, когато се водят кампании, включващи де-
зинформация и противопоставяне на различни кръгове в обществото, поставят на сериозен риск 
развитието ни като демократично и свободно общество.   
В заключение, бих искал да благодаря на всички, които допринесоха за изработването на „Бележник 
2019“ – на авторите, на организациите членове на Национална мрежа за децата, на външните оце-
нители, на всички деца, възрастни и професионалисти, на програмните координатори на Мрежата –  
които допринесоха за тазгодишния доклад, както и на всички експерти от различните държавни ин-
ституции, които ни даваха информация по съответните теми и подтеми. Ние вярваме, че положеното 
усилие от Национална мрежа за децата ще допринесе за подобряването и гарантирането на правата 
на децата, за да живеем щастливо всички в една по-сигурна и просперираща  България! 

УВоД 

Георги Богданов 

Изпълнителен директор 
на Национална мрежа 
за децата
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Национална мрежа за децата изказва своите благодарности на всички, които допринесо-
ха за изготвянето на доклада „Бележник 2019: Какъв е средният успех на държавата в гри-
жата за децата?“ Благодарим на авторите, които разработиха отделните части от доклада. 
Признателни сме за подкрепата на организациите, членове на Мрежата и за усилията и 
усърдието на колегите, които коментираха и редактираха отделни части от „Бележника“. 

Не можем да пропуснем да благодарим и на младите хора, родителите и професиона-
листите от цялата страна, които отделиха време и усилия, за да споделят своето мнение 
и виждане кои са проблемите на децата в България и как могат да бъдат преодолени. 
Общо 461 души от цялата страна дадоха своето мнение чрез участие във фокус групи 
или чрез попълване на анкета. Бихме искали да изкажем специални благодарности на 
организациите, които направиха възможно участието и събирането на мнението на 
всички деца, родители и професионалисти, за да бъде възможно изготвянето на толкова 
важния принос към настоящия текст, а именно „Бележник 2019: Как децата, родителите 
и професионалистите оценяват държавата?“ Организациите, провели 31 фокус групи в 
цялата страна, са: 

Сдружение „Бъдеще за децата“ 
Женско сдружение „Екатерина Каравелова“
Сдружение „Жанета“ – Разград 
Фондация „Живот със синдром на Даун“
СНЦ “Заедно за по-добро бъдеще“
Фондация „Здраве и социално развитие“ 
Сдружение „Инициатива за развитие – Кърджали решава“ – Кърджали 
Фондация „Карин дом“ 
Клуб на нестопанските организации – Търговище 
Сдружение „Младежка толерантност“
Фондация „Нашите недоносени деца“
Фондация „Сингъл степ“, съвместно с “Love guide “ 
Сдружение „Съучастие“

Признателни сме също на регионалните координатори на Национална мрежа за децата, 
както за техните усилия за организирането и провеждането на фокус групи, така и за 
подкрепата на участието на всички включили се. 

Изказваме специални благодарности за усилията на служителите от Министерство на 
труда и социалната политика, Министерство на образованието и науката, Министерство 
на здравеопазването, Министерство на правосъдието, Министерство на вътрешните ра-
боти, Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Министерство на 
младежта и спорта, Агенцията за социално подпомагане, Държавната агенция за закри-
ла на детето и Държавната агенция за бежанците, които предоставиха подробна инфор-
мация за прилагането на политиките за деца и гарантирането на техните права и изгот-
виха отговорите по многобройните заявления за достъп до обществена информация за 
целите на „Бележника“.

Изказваме своята особена признателност и към членовете на външната оценяваща ко-
мисия, които ни дариха своите време, усилия и експертиза, за да коментират доклада и 
да допълнят анализите и препоръките.

Александър Миланов, Национална асоциация по приемна грижа 
Ани Торозова, Фондация „Асоциация Анимус“ 
Антоанета Иванова, Славея Костадинова, Сдружение „Спина бифида и хидроцефалия“, 
Варна
Благовеста Костова, Алианс на българските акушерки 
Ваня Кънева, Фондация „За Нашите Деца“ 
Весела Банова, Сдружение „Дете и пространство“  
Проф. Владимир Пилософ, Българска педиатрична асоциация 
Галина Бисет, Сдружение „Еквилибриум“
Георги Апостолов, Фондация „Приложни изследвания и комуникации“
Даниела Коларова, Фондация „Партньори – България“ 
Деян Колев, Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе“ 
Адвокат Диляна Гитева 
Диляна Дилкова, Цвета Петкова, Сдружение “Национална мрежа на здравните медиатори“

АВТоРИ:  

БЛАГоДАРНоСТИ 

БЛАГоДАРНоСТИ
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Съдия Иван Стоилов, Софийски районен съд 
Калоян Станев, Сдружение „Национална мрежа за децата“ 
Кристина Гологанова, Сдружение „Рийчаут“- България
Лилия Кръстева-Пеева, Маргарита Аспарухова-Кандиларова, Сдружение „Център за 
приобщаващо образование“
Люба Йорданова, Фондация Заедно в час
Любомира Велчева, Фондация „Международна награда на херцога на Единбург – 
България“ 
Мадлен Таниелян, Сдружение „Национална мрежа за децата“
Маргарита Габровска, Фондация „Нашите недоносени деца“
Мария Евгениева, Фондация „За майчино и детско здраве“ 
Д-р Маша Гавраилова, експерт по обществено здраве, Коалиция за живот без тютю-
нев дим
Мая Цанева, Сдружение „Безопасни детски площадки“
Мила Ташкова, Сдружение „Национална мрежа за децата“
Милена Кюркиева, Българска асоциация „Осиновени и осиновители“ – БАОО 
Наталия Александрова, Фондация „За храната“ 
Петя Димитрова, Сдружение „Институт по социални дейности и практики“
Юлия Раданова, Сдружение „Институт по медиация и управление на спорове“

Доц. д-р Велина Тодорова, член на Комитета по правата на детето на ООН
Веселин Димитров, Изпълнителен директор на сдружение „Образование България 
2030“
Ева Жечева, Институция на омбудсмана на Република България   
Капка Панайотова, Център за независим живот 
Надя Шабани, Български център за нестопанско право
Проф. Татяна Коцева, Институт за изследване на населението и човека, БАН 
Христина Николова, Сдружение „Център за защита правата в здравеопазването“ 

ВЪНшНИ 
оЦЕНИТЕЛИ:  
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„Бележник 2019: Какъв е средният успех на държавата в грижата за децата?“ е 
осми пореден годишен доклад на Национална мрежа за децата. Докладът оценява 
реализирането, в рамките на календарната 2018 г., на правата на децата чрез при-
лаганите държавни политики за децата и техните семейства.

Основната цел, която си поставихме с разработването на „Бележника“, е да извърш-
ваме ежегоден, независим мониторинг по правата на децата, основан на предпри-
етите действия от страна на правителствата, който е подкрепен от факти и данни. 
Докладът предлага и препоръки, които се надяваме да подкрепят подобряването 
на политиките и практиките за деца и семейства в страната ни. 

Тази година прилагаме нов модел в представянето на напредъка на политиките за 
деца и гарантирането на техните права, чрез разработените 8 теми: Благосъстоя-
ние на децата, Закрила от всички форми на насилие, Ранно детско развитие, Дет-
ско здраве, Образование, Семейна среда и алтернативни грижи, Правосъдие за 
деца, Детско участие. Чрез избраните теми и включените подтеми се стремим да 
обхванем в пълнота правата на децата, да оценим всички аспекти на правото и на 
неговото реализиране. С анализите целим постигането на интегритет в предста-
вянето на правата на децата в доклада, който поставя фокус върху структурните и 
хоризонталните политики, а не върху отделни ангажименти на държавата за съот-
ветната година. Придържахме се основно към три критерия за приоритетност на 
проблемите – значимост, релевантност към темите, приоритетни за организациите 
членове на Национална мрежа за децата, и възможност за разрешаване.

Темите и включените към тях подтеми, разгледани в настоящия „Бележник“, избрах-
ме, водени от принципа за последователност с максимален обхват и актуалност. По 
този начин, от една страна имаме възможност в динамика да проследим как дър-
жавата се справя с определени предизвикателства и дали действията за решаване 
на идентифицираните проблеми са обвързани с отправените през предходната 
година препоръки. А от друга – да изведем в настоящото издание самостоятелна 
тема, която засяга и илюстрира ситуацията в страната с гарантирането на правата 
на децата. Затова, тази година извеждаме като акцент на броя ситуацията с гаран-
тирането на правата на децата с увреждания. 

Анализите включват: оценка, обосновка, описание на фактите и данните от екс-
пертното проучване и от информацията, предоставена от държавните институции 
по конкретната тема и препоръки (конкретни стъпки и възможни направления на 
работа).

В търсене на максимална справедливост, в разработването на „Бележника“ тради-
ционно използваме факти и данни, предоставени от самите институции по реда 
на Закона за достъп до обществена информация. С оглед още по-висока прозрач-
ност и обективност на оценката, отправяме към експертите от министерствата и 
агенциите молба за съдействие при събирането на информация за напредъка по 
изпълнението на изведените от нас теми и подтеми през 2018 г., както и за предиз-
викателствата, които срещат, и плановете им за постигането на заложените цели. 
Предоставената от тях подробна информация е използвана за разработването на 
анализите по всяка тема. Традиционно останалите използвани източници са: до-
клади на институции, независими изследователи и неправителствени организа-
ции, както и публикации в медиите. Тъй като докладът е разработван в рамките на 
календарната 2018 г. и първите месеци на 2019 г., поместените данни се отнасят за 
2017 г. и 2018 г. Когато липсваха достъпни данни, използвахме най-актуалните на-
лични данни, които очертават общата картина и състоянието на политиката. Всич-
ки данни и източници на информация цитираме в текста на „Бележника“ в подкрепа 
на изводите и оценките по отделните теми и в уверение на това, че анализът е из-
готвен на базата на надеждни източници, а не е субективен израз на мнението на 
Национална мрежа на децата. 

За трета поредна година Национална мрежа за децата включва в доклада и 
мнението на стотици деца, млади хора, родители и професионалисти, но тази 
година обединени в един общ доклад заедно с експертните оценки. Целта ни, както 
всяка предходна година, е да разберем каква е ситуацията по отношение на пра-
вата на децата у нас, именно от тях самите, техните родители, както и хората, чиято 
роля е да ги подкрепят – учители, здравни и социални работници и др. Без претен-
ции за представителност и изчерпателност, в края на 2018 и началото на 2019 г. 461 

мЕТоДоЛоГИчЕСКИ БЕЛЕЖКИ
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деца и възрастни споделиха факти и мнения за своя живот в областта на здравео-
пазването, образованието, правосъдието и семейството. Допълнително, докладът 
представя и автентична информация от мнения на деца, набрани чрез допитване, 
проведено от децата рапортьори в Национален Юрочайлд форум – България (НЕФ) 
и от децата от „Мегафон“.

Нашата задача беше да отчетем ситуацията и евентуалните промени по отношение 
на гарантирането на правата на децата и политиките, насочени към тях и семей-
ствата, чрез вземането на решения за разрешаването на проблема от държавата и 
прилагането му до трайното елиминиране и постигане на положителен ефект вър-
ху децата и семействата. Не сме пропуснали и да поощрим положените усилия и 
позитивното развитие, дори и при липса на конкретни резултати или при непълно 
изпълнение на политиките. Положихме усилия да изведем на преден план пости-
женията и да търсим позитивните развития във връзка с гарантиране на правата на 
децата, но не сме спестили и градивната критика.

В секцията „Какво ни казват оценките“ представяме кратко резюме на развитията 
през изтеклата година по отделните теми. 

Оценяването е аналогично на това в образователната система и се базира на ше-
стобалната система. В настоящият доклад оценките са поставени от експертите, 
външните оценители и децата, родителите и професионалистите, и впоследствие 
потвърдени от гражданските организации, членове на Национална мрежа за деца-
та. Окончателните оценки са получени на базата на средноаритметично изчисле-
ние от оценките на авторите, на външните експерти и децата, родителите и профе-
сионалистите по различните подтеми, обхванати в осемте теми на доклада. 

Важно е да се отбележи, че сме се придържали към скалата за оценяване, утвърде-
на през 2015 г. Това означава, че поставената оценка е през дефиниране на пробле-
ма – т.е. през ситуацията в страната с гарантирането на правата на децата и полити-
ките, насочени към тях и семействата, през поемането на решение за разрешаване 
на проблема от държавата и прилагането му до трайното елиминиране и постигане 
на положителен ефект върху децата и семействата. 
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Скалата за оценяване на разглежданите в доклада теми е от 2 до 6, като са разрабо-
тени подробни насоки за оценка през дефиниране на проблема, т.е. през ситуацията 
в страната с гарантирането на правата на децата и политиките, насочени към тях и 
семействата, през поемането на решение за разрешаване на проблема от държава-
та и прилагането му до трайното елиминиране и постигане на положителен ефект 
върху децата и семействата. За целите на тазгодишното издание и получаването на 
единна оценка по разглежданите подтеми и теми, Скалата за оценяване е синхрони-
зирана също с „Бележник – как децата, родителите и професионалистите оценяват 
държавата?“  

Оценка Бележник 

Бележник – как 
децата, родителите и 
професионалистите 
оценяват държавата? 

6 Държавата е реализирала дей-
ността, приключила е и предпри-
етите мерки са доказали ефект. 
Налице е значителна, позитивна, 
трайна и видима промяна в жи-
вота на децата и семействата в 
България.

Направено е всичко необходимо, 
правото/правата на всички засег-
нати деца са гарантирани и това е 
осезаемо за тях.

5.5 Държавата продължава да реали-
зира дейността, която генерира 
положителен ефект за децата и 
семействата. 

–

5 Налице е ангажимент, план и са 
изпълнени конкретни стъпки. 
Налице е ефект за голяма част 
от децата, към които е насочена 
дейността. Държавата е въвлякла 
и други заинтересовани страни в 
разрешаването на проблема.  

Конкретното обещание и план 
са изпълнени в голяма степен и 
ефектът им за децата е осезаем; 
правата на много от засегнатите 
от проблема деца са гарантирани.

4.5 Държавата има ангажимента, 
налице е план, по който е пред-
приела и изпълнила частично 
дейности за разрешаване на про-
блема чрез конкретно ведомство. 
Налице са резултати за част от 
групата деца, към която е насоче-
на дейността.  

–

4 Държавата е заявила политиче-
ска воля за разрешаване на про-
блема и се констатира наличи-
ето на план за изпълнението на 
дейността и работа по него, но 
все още няма резултат за цялата 
група деца, към която е насочена 
дейността.  

Налице е конкретно обещание, 
има план за изпълнението, но 
са извършени малко конкретни 
стъпки, които не гарантират пра-
вата на достатъчно деца.

3.5 Държавата декларира, че ще ра-
боти по решението на проблема и 
има готовност за разработването 
на план, но предприетите стъпки 
са със забавяне, отлагане и нямат 
необходимия краен резултат. 

–

НАСоКИ ЗА оЦЕНЯВАНЕ В „БЕЛЕЖНИК 2019“
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3 Държавата декларира, че ще ра-
боти за разрешаване на проблема, 
предприети са минимални, спора-
дични и/или непоследователни 
стъпки, но липсва видим резултат 
(напр. поради липса на компе-
тентност на лидерската държавна 
институция да управлява изпъл-
нението). 

Налице е конкретно обещание и 
са предприети минимални стъп-
ки, но няма никакъв видим резул-
тат за децата/резултатът гаранти-
ра правата на твърде малко деца.

2.5 Държавата декларира, че ще ра-
боти по решение на проблема, 
но не го обезпечава ресурсно 
(финансово и с човешки ресурс) 
и липсва реална дейност.

–

2 Държавата не предприема дейст-
вия за разрешаване на проблема 
и не разпознава препоръките за 
разрешаване на проблема (те не 
влизат в дневния ред на съответ-
ната институция). 

Налице е поет ангажимент, но 
предприетите стъпки са в по-
грешна посока, нищо не е напра-
вено или работата не постига оч-
аквания ефект, но държавата го 
поддържа. 

Не е направено нищо, за да се га-
рантира правото/правата на де-
цата, засегнати от проблема, или 
дори са налице действия, които 
нарушават правата им.
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СрЕДНА ОцЕНКА 
В прЕДИшНИТЕ ДОКЛАДИ 

ТЕМИ 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012

1. 
Благосъстояние  
на децата 

3.00 2.60 2.86 2.91 3.06 2.97 2.71 2.88

2. 
Закрила на детето 
от всички форми на 
насилие 

3.00 2.83*

3. 
Ранно детско 
развитие

3.50 2.33*

4.  
Детско здраве 

3.50 3.19 3.64 3.58 3.31 3.21 2.38 2.79

5.  
образование

4.00 3.02 3.44 3.45 3.62 3.11 3.00 2.68

6.  
Семейна среда  
и алтернативни  
грижи

3.50 2.53 3.01 3.02 2.61 2.98 2.93 3.14

7.  
Правосъдие

2.50 2.79 3.05 3.45 3.30 2.90 3.44 3.56

8.  
Детско участие

3.50 2.83*

СрЕДНА ОцЕНКА  
НА БЕЛЕЖНИК 2019

3.31 2.88 3.20 3.28 3.20 3.00 2.90 3.00

*Забележка: Тези области са самостоятелни в настоящото издание, докато в Бележник 2018 те фигурират като от-
делни ангажименти

оЦЕНКИ БЕЛЕЖНИК 2019
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1. БЛАгОСъСТОяНИЕ НА ДЕТЕТО

Оценката на темата е Среден 3,00

Високите равнища на бедност и неравенство продължават да са сериозно предизви-
кателство, като особено обезпокоително продължава да бъде влиянието върху деца-
та. Това се отразява върху всички аспекти от живота на децата, включително като се 
ограничават възможностите им за спорт и дейности в свободното време, като това 
допълнително намалява шанса им за социално включване. 

Необходими са целенасочени усилия за преодоляване на системното и трайно соци-
ално изключване на децата и осъзнат интегриран подход за подкрепа на родителите. 
Разработените през 2018 г. Закон за социални услуги и Националната стратегия за 
детето 2019-2030 г. дават заявка в тази посока, но доколко и как тези стратегически 
документи ще се разгърнат в практиката, предстои да се проследи в бъдеще. 

2. ЗАКрИЛА НА ДЕТЕТО ОТ ВСИчКИ фОрМИ НА НАСИЛИЕ 

Оценката на темата е Среден 3,00 

Въпреки развитията в сферата на закрилата на детето от всички форми на насилие 
през 2018 г., а именно: приетите промени в Наказателния кодекс, относно кримина-
лизирането на домашното насилие и усилията за промени в Координационния меха-
низъм за взаимодействие при работа в случаи на деца, жертви на насилие или в риск 
от насилие, и за взаимодействие при кризисна интервенция – продължава да липсва 
единна, мултидисциплинарна и координирана политика за борба с насилието над 
деца. Липсва единна статистика, която да информира политиките и мерките, които 
следва да се предприемат. Съществуващите данни все пак показват увеличаване на 
случаите на пострадали от престъпления деца и случаите на агресия в училищата. 

3. рАННО ДЕТСКО рАЗВИТИЕ

Оценката на темата е Добър 3,50

Тя е най-високата от последните две издания на Бележник насам, предвид разпоз-
натата  важност и извеждането  на преден план, като приоритет от българските 
държавни институции. Въпреки намеренията и усилията обаче, все още в страната 
ни предоставянето на универсални и интегрирани услуги за ранно детско развитие, 
е недостатъчно. 

Предприети са действия за разработване на Национална стратегия за ранно детско 
развитие, чрез която се очаква да бъдат адресирани проблемите. Те съществуват 
във всички системи, които имат отношение към насърчаването на ранното детско 
развитие – здравната, образователната и социалната системи. Предизвикателство са 
липсата на взаимодействие и координация между отделните системи, на семейно-
ориентиран подход и подкрепа за родителите, отсъствие на политика за свободното 
време и културните занимания на децата, и липсата на адекватни политики и мерки, 
насочени към децата с увреждания и забавяне в развитието. 

4. ДЕТСКО ЗДрАВЕ 

Оценката на темата е Добър 3,50 

Тя се дължи основно на постигнати резултати в намаляването на нивата на детска 
смъртност и достигането на заложените цели. Като показател тя достига 6,4 на 1 000 
живородени деца до 1 година за 2017 г., но в сравнение със средните нива в ЕС (за 
2016 г. коефициентът е 3,69 ‰), продължава да бъде висок. Тревожен е фактът, че 
има области в страната, в които коефициентът на детска смъртност е много висок, 
без да се забелязват конкретно насочени мерки за подобряване на ситуацията.

Въпреки предприеманите стъпки, в страната ни продължава да е налице явната нуж-
да от общи усилия и концентриране на вниманието върху наболели теми и прилага-
нето на комплексен подход спрямо здравните нужди на децата, като: изграждането 
на обединена детска болница, която да осигурява комплексно лечение и рехабили-

КАКВо НИ КАЗВАТ оЦЕНКИТЕ?
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тация на децата; иницииране на конкретни действия за грижа за психичното здраве 
на децата и младежите; повече внимание към задържане на здравните специалисти, 
които работят с деца; целенасочени усилия към промоция на здравословното хране-
не и поведение на децата.    

5. ОБрАЗОВАНИЕ

Оценката на темата е Добър 4,00 

Този напредък може да се обясни с категоричното поставяне на образованието като 
приоритет на правителството през последните години и широкото публично говоре-
не по темата. Все още обаче видимият напредък в образованието е по-скоро на фона 
на проблемите в социалната сфера, а не е ефект от устойчиви дългосрочни политики 
и дълбоки структурни промени.

Усилията на държавата по отношение на обхвата на всички деца в задължително об-
разование и значителното увеличение на учителските заплати са стъпки в правил-
ната посока, но ако те не бъдат обвързани с трайни реформи, ще имат краткосрочно 
въздействие. Все още не се осъществява в пълнота социалната работа със семей-
ствата и подкрепата за учениците, които са били върнати или за първи път посещават 
училище. Макар и добрите практики, и новите възможности за привличане на млади 
учители и преквалификацията на специалисти да се увеличават, предстои да се ана-
лизира устойчивостта на тези инициативи.

В приобщаващото образование все още липсва припознаване на модела на приоб-
щаването от всички учители, директори и родители, както и необходимостта от него. 
Не е осигурено пълно финансиране, достатъчна материална база, методически ре-
сурси и специалисти за работа с деца. Приобщаването в детските градини също се 
случва много спорадично и основно в големите градове. Много деца с увреждания 
остават извън учебните заведения, поради липса на адекватни условия за физически 
достъп до тях.

6. СЕМЕйНА СрЕДА И АЛТЕрНАТИВНА грИЖА 

Оценката на темата е Добър 3,50 

Закриването на специализирани институции за деца продължи, като през 2018 г. 
официално беше спряно настаняването на деца без увреждания до 3-годишна въз-
раст в Домовете за медико-социални грижи за деца. През годината активно се рабо-
ти по два нови съществени законопроекта – Закона за социалните услуги и Закона за 
хората с увреждания. Предприеха се и някои нормативни промени, които да разши-
рят и развият социалните услуги, предоставяни в общността. 

Въпреки това, броят на децата, които живеят разделени от родните си семейства, 
остава относително постоянен през годините. Макар въпросът да става все по-ак-
туален, не се предприеха конкретни мерки за повишаване на качеството на живот 
на децата в Центровете за настаняване от семеен тип. Не се наблюдават развития 
в приемната грижа, осиновяването, както и в закрилата и интеграцията на децата 
бежанци.

7. прАВОСъДИЕ ЗА ДЕцА 

Оценката на темата е Среден 2,50 

Това е най-ниската оценка, достигана в областта от първото издание на доклада до 
момента. През годината нямаше никакъв напредък за осъществяване на реформата 
в системата за детско правосъдие, въпреки множеството декларации за наличие на 
политическа воля от страна на Министерството на правосъдието. 

Макар и броят на специализираните помещения за изслушване на деца в страна-
та да нараства с всяка изминала година, това не е довело до реални положителни 
промени в ситуацията на децата, жертви на насилие или престъпления. Директива 
2012/29/ЕС за установяване на минимални стандарти за правата, подкрепата и за-
щитата на жертвите на престъпления, продължи да бъде въведена само частично в 
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българското законодателство. Като цяло липсва каквото и да е разбиране относно 
нуждата правните процедури да бъдат адаптирани към децата, които участват в тях, 
така че да бъдат гарантирани техните права.

8. ДЕТСКО учАСТИЕ

Оценката на темата е Добър 3,50 

За поредна година отчитаме, че участието на децата буксува и стои на нивото на ко-
лективния и по-скоро „институционализиран“ подход. Дори и при него, във форми 
като съвети и парламенти, мнението на децата не се търси систематично, те имат 
ограничен контрол върху това, за какво могат да се изказват и рядко получават об-
ратна връзка. Огромна пречка продължава да бъде и това, че отсъства достъпна за 
децата информация по отношение на решенията, които се взимат или ще се взимат 
за тях на национално, както и на регионално и общинско ниво.

Необходимо е въвеждане на механизми и процедури за отчитане мнението на де-
цата в различните сектори, при досега на децата с институции и професионалисти 
в ежедневието им. Образованието и по-специално училищата, вече имат изградени 
практики; социалните услуги (макар и най-вече, поради усилията на НПО), са също на 
прав път, но в сферите на детското правосъдие и здравеопазване, все още предстоят 
много стъпки.

Не на последно място, продължава да отсъства системен подход към обучението на 
специалисти, работещи с деца, както и на служители в администрацията – не само 
по отношение на правото на децата на мнение, но и на правата на децата като цяло 
(доколкото детското участие, извън цялостен, основан на правата на децата подход, 
трудно може да постигне своето предназначение).
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Забавянето с години на реформи в политиките към де-
цата и хората с увреждания, както и усещането за лип-
сата на подкрепа от страна на държавата, мотивира 
родители (преди всичко майки) на деца с увреждания 
за палаткови протести пред сградата на парламента в 
София и пред сградите на местната власт в редица бъл-
гарски градове. Исканията на родителите бяха свърза-
ни с ефективното прилагане на Конвенцията за правата 
на хората с увреждания, индивидуална оценка на по-
требностите на всяко дете или възрастен, както и за 
гарантиране на личната помощ. Станахме свидетели и 
на недопустими изказвания и реч на омраза от страна 
на хора, които заемат най-висши политически постове, 
и които легитимират дискриминационното отношение 
към семействата на деца и младежи с увреждания.

През 2018 г. се работи по три нови закона, които пряко 
се отнасят до децата с увреждания – Закон за хората с 
увреждания, Закон за социалните услуги, Закон за лич-
ната помощ. Заявките от страна на държавата са за нов 
подход, основан на правата на човека и принципите, 
залегнали в Конвенцията на ООН за правата на хората 
с увреждания. Заедно с тези закони очаквахме и про-
мяна в начина на оценка на уврежданията и нуждите, 
която да замени действащия в момента медицински 
подход и ТЕЛК.  

По отношение на ТЕЛК, заявките за мащабни промени 
през 2018 г. също не се случиха. Единственото изме-
нение беше в методиката за оценка на степента на ув-
реждането, която вече предвижда само една диагноза 
и не взема предвид допълнителните. Тя оказва непро-
порционален ефект върху децата с по-малка степен на 
увреждане и на практика постави в затруднение семей-
ствата на стотици деца да посрещнат допълнителните 
разходи, които произтичат от увреждането.

До края на 2019 г. медицинските изделия и помощни 
средства ще се осигуряват от МТСП. Списъкът съдържа 
ограничен кръг от изделия, като има диагнози и състо-
яния, за които изобщо не са предвидени необходими-
те медицински изделия. Процедурата за финансиране 
е тромава и често налага многократни посещения при 
различни специалисти, социални служби и офиси на 
доставчици. Финансовите лимити са много под средни-
те пазарни цени, което често налага сериозно доплаща-
не от страна на семействата. Междувременно през юни 
2018, списъкът с помощни средства беше обновен за 
първи път от 10 години. В него бяха включени нови по-
зиции „детска инвалидна количка“ и „вертикализатор за 
деца“, но посочените лимити остават недостатъчни. От 

друга страна, децата нямат достъп до помощни сред-
ства, ако те не са в списъка и изрично не са посочени 
като педиатрични, дори и да се нуждаят от тях. В Зако-
на за хората с увреждания се предвижда достъпът до 
медицинските изделия и помощни средства да започне 
да се осъществява от МЗ, като целта е те да се отпускат 
според нуждите на децата, което е добра стъпка в посо-
ка на намаляване на дискриминацията.

Сериозен проблем имат и децата, страдащи от редки 
заболявания и тежки състояния, които се нуждаят от ле-
чебни и специализирани храни и добавки. В България,  
реимбурсация на част от храните за медицински цели 
от Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) или 
чрез Център „Фонд за лечение на деца“ (ЦФЛД) се осъ-
ществява само при пациенти с някои редки (вродени 
метаболитни) заболявания. За децата с малнутриция и 
кахексия в следствие на различни други заболявания, 
анорексия, болест на Крон и улцерозен колит, вродени 
метаболитни заболявания, муковисцидоза, синдром на 
Wolf-Hirschhorn, деца с тежка церебрална парализа и 
др. достъпът до тези храни е затруднен, а финансиране-
то в общия случай е за сметка на семействата. Тъй като 
разходите са непосилни, голяма част от тях набират по-
стоянно средства чрез дарителски кампании.

Съвременните лечения, на които разчитат децата с ня-
кои редки заболявания, също остават недостъпни за 
българските деца. Пример за това е заболяването Спи-
нална мускулна атрофия (СМА), при което все още не 
е въведен медикамент, прилагащ се масово в Европа. 
Поради тази причина семействата са принудени да пъ-
туват за лечение, а разходите по лечението многократ-
но нарастват. 

Свидетели сме и на едно вече развиващо се явление 
сред семействата на деца с увреждания и хронични за-
болявания – емиграция по здравни причини. Много се-
мейства изцяло се преселват в други страни в Европа, 
за да получат децата им адекватно лечение и помощни 
средства, а също така и поради улеснената система за 
социална и образователна подкрепа.

Въпреки, че процесът на деинституционализация се 
развива успешно, децата, които последни останаха в 
специализираните институции, са предимно децата с 
увреждания. Деинституционализацията за тях се изра-
зи в преместването им в резидентна форма на грижа, за 
сметка на реинтеграция, осиновяване и приемна гри-
жа. Главно заради тях все още съществуват 15 ДМСГД, 
в които се отглеждат 440 деца1 (към 30.11.2018 г.), от 
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които към 30.06.2018 г.2 416 с увреждания, а разпреде-
лението по възрасти е: 268 от 0 до 3 г., 117 от 3 до 6/7 г., 
54 от 7 до 15 г. и 1 от 16 до 18/20 г.   

За да се намали вероятността детето с увреждане да 
попадне в институция – още при откриване на увреж-
дането, родителят трябва да се почувства уверен, че ще 
бъде подкрепен. Услугите трябва да са достъпни още 
в здравните заведения – както психологическа подкре-
па, така и информация и обучение за родителя в грижи 
за детето, време, за да изгради връзка, както и активна 
подкрепа при отглеждане на детето в дома. Подкрепа-
та за семействата, които отглеждат деца с увреждания 
трябва да бъде комплексна и навременна.

В „Наредбата за условията и реда за осъществяване на 
мерки за предотвратяване изоставянето на деца и нас-
таняването им в институции, както и за тяхната реин-
теграция“, включително и при деца с увреждане, срокът 
за реакция е 7 дни, което често е твърде дълъг срок за 
оказване на подходяща подкрепа. За да бъдат сведени 
до минимум цифрите в тревожната статистика, социал-
ното министерство предлага промени в Наредбата, с 
цел превенция на изоставянето. Сред тях са по-висока 
еднократна помощ за семействата и по-кратък срок – 
до 24 часа за намеса на социалните служби, в случай на 
изоставено дете в родилно отделение. 

Според Регистъра на издадените лицензи за доставчи-
ци на социални услуги на ДАЗД, в страната се предоста-
вят общо 348 услуги за деца. Концентрацията на услуги 
е неравномерна, предимно в големите градове. В някои 
общини няма разкрита нито една услуга, подходяща за 
деца с увреждания. Освен неравномерното разпреде-
ление в различните общини, проблем при достъпа до 
социални услуги е и слабата информираност на роди-
телите, както и различното качество на услугите, които 
се предоставят.

Достъпната среда е от съществена важност за децата с 
увреждания, тъй като тя е необходимо условие за из-
граждане на физическа и психическа независимост. В 
много от случаите адаптираната архитектурна среда 
може напълно да замени нуждата от личен асистент на 
детето в детската градина или в училище, а това води 
до намаляване на обществените разходи за тях. Детски 
площадки за деца с увреждания има само няколко на 
брой в големите градове, обикновено изградени от да-
рители, а не от държавни институции.

Все още липсват детайлизирани и практически полез-
ни статистически данни за децата с увреждания и с хро-
нични заболявания. Въпреки реализираните проекти и 
поетата пред обществеността отговорност, нито регис-
търът на АХУ, нито този на ТЕЛК, НЕЛК3 или АСП, както 
и на НСИ могат да предоставят актуална информация 
за броя на децата с увреждания в България и вида на 
нуждите им. 

Без такава информационна основа не можем да очак-
ваме целенасочени и ефективни политики за децата с 
увреждания на местно и национално ниво. 

През 2018 г. България представи първия си доклад 
по напредъка при прилагане на Конвенцията за пра-
вата на хората с увреждания пред Комитета на ООН 
за правата на хората с увреждания. Това изслушване 
завърши с отправянето на конкретни препоръки към 
страната ни4 и конкретно в област „Образование“. Ко-
митетът обръща внимание на това, че все още същест-
вува образователна сегрегация и има случаи, в които 
на деца с увреждания се отказва достъп до общообра-
зователните училища5.
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ПРЕПоРЪКИ 

 Да се работи активно в посока изграждане на 
достъпна среда във всяко детско и учебно заведе-
ние, както и в обществените сгради, посещавани от 
деца с увреждания, като средствата за това се пред-
видят в бюджета на съответните институции;

 Да се направи обективна оценка на промени-
те в наредбата за ТЕЛК с цел да не ощетява децата с 
множество увреждания. Да се въведе подробна ин-
дивидуална оценка на всеки случай, която да отчита 
всички аспекти на подкрепа – здравни, образовател-
ни и социални потребности на децата с увреждания 
и семействата им;

 При планирането на социални, здравни и обра-
зователни услуги да се взема предвид както равно-
мерното териториално разпределение, така и демо-
графски и статистически данни за децата, нуждаещи 
се от услуги; 

 Да се създават приоритетно услуги, които сво-
евременно и ефективно да подкрепят децата в се-
мействата им, включително с услуги в дома. Да се 
предоставят услуги, които осигуряват на родителите 
в моментите на криза цялостна подкрепа – психоло-
гическа, социална, здравна, юридическа и др., с цел 
прекъсване на процеса на изоставяне на деца;

 В процесите по реформиране на законодател-
ството и реализиране на промените за подкрепа на 
децата с увреждания и техните семействата, да се 
търси диалог с представители на организациите, ра-
ботещи в сферата, както и да се създадат механизми 
за обратна връзка от семействата, които получават 
подкрепа.
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прАВО НА СЕМЕйСТВО

ДОСТъп ДО ОБрАЗОВАНИЕ

ДЕцА С ТЕЛК6

4070  
(3,8 на 1000)  

като дял от детското население 

Водещи причини  
за признати 

вид и степен на 
увреждане при 

освидетелстваните 
деца

 болестите на дихателната система

 психичните и поведенческите разстройства

 вродените аномалии

 болестите на нервната система

21.9%

20.2%

17.5%

12.9%

брой на освидетелстваните деца 
до 16-годишна възраст, на които са 
признати вид и степен на увреждане

760 ученици и 178 деца с физически увреждания се 
обучават в индивидуална, самостоятелна или дистанционна 
форма по здравословни причини4 

26 422 
деца  

с увреждания 
през 2018 г.1

Източници:
1.  Съгласно информация, предоставена от Агенцията за хората с увреждания
2. и 3.  Решение по ЗДОИ с изх. N: РД 04-0003/24.01.2019 на изпълнителния директор на АСП, данните са към 30.11.2018 г.
4. Писмо на Центъра за информационно осигуряване на образованието към МОН с изх. N: П-76/13.03.2019 г. 
5.  По данни на НСИ
6.  Публикация „Здравеопазване 2018“ на НСИ и НЦОЗА, http://www.nsi.bg/sites/default/files/files/publications/Zdraveopazvane_2018.pdf  

736

108123

849

Брой общообразователни училища за 

учебната 2017/2018 година – 19695

с рампи с подемна платформа с асансьор със санитарен възел, 
достъпен за деца с 

увреждания

 47.0%Деца с вид и степен на увреждане от 50 до 70%* 

1445 
деца и младежи  

с увреждания 
са настанени в 

ЦНСТ,

от тях 51деца 
с увреждания,  
с потребност 
от постоянни 
медицински грижи2 

93 новонастанени деца3
от тях 15 деца с увреждания, с потребност  
от постоянни медицински грижи
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1. 
БЛАГоСЪСТоЯНИЕ НА ДЕЦАТА



17Благосъстояние на децата

БЛАГоСЪСТоЯНИЕ  
НА ДЕЦАТА 

СрЕДЕН 3,00

Държавата е предприела редица мерки, 
свързани с благосъстоянието на децата,  
но те не дават ефекта, който очакваме –  
намаляване на детската бедност, 
подобряване на развитието на децата, 
включително чрез осмисляне на свободното 
време и гарантиране на сигурна физическа 
среда. общините не разпознават своята роля 
при организиране на живота на децата в 
сигурна и развиваща среда.  

Благосъстоянието на децата в България зависи от мно-
го и разнообразни фактори, които влияят общо върху 
средата, в която се раждат и израстват новите поколе-
ния. 

На първо място, общо демографската картина у нас е 
по-тревожна в сравнение с другите страни от Европей-
ския съюз. България е на четвърто място след Хърватия, 
Литва и Латвия по отрицателен прираст на население-
то. Ако средният прираст за ЕС е +2,2‰, в България той 
е – 7,3‰. От една страна, това се дължи на по-малката 
продължителност на живота и по-високата смъртност, 
но също така на продължаващата, макар и със забавяне 
на темповете емиграция, която засяга най-вече млади 
хора, които имат или в близко бъдеще ще имат деца. 
Това са фактори, които имат преки социално-икономи-
чески последици. Все по-малък брой работещи трябва 
да осигуряват все по-голям ресурс за пенсии, здравео-
пазване, образование и социални услуги.

Слабият напредък и през 2018 г. в ключовите за детско-
то благосъстояние области вероятно има пряко отно-
шение към решението за раждане на дете в по-късна 
възраст. По показателя среден брой деца на една жена, 
България се нарежда около средата на страните от ЕС –  
1,54 при средно 1,6 за целия ЕС. Нараства относител-
ният дял на ражданията във възрастовата група над 
35 години, както и се наблюдава отлагане на второто 
раждане. Бъдещите родители искат да имат по-голяма 
увереност, че децата им ще могат да растат при по-до-
бри условия – както в семейството, така и в цялото об-
щество.

Макар през последните години да се наблюдава нама-
ляване на ражданията на възраст под 18 години, Бълга-
рия остава на едно от първите места в Европа по този 
показател. Високата концентрация на маргинализира-
ни социални и етнически групи в най-бедните региони 
на страната, където има и най-голям дял многодетни се-
мейства, засилва тенденцията към увеличаване на дет-
ската бедност. В тези региони ниското ниво на доходи 
и образование, както и високите равнища на безрабо-
тица, допълнително изострят проблема и дават основа-
ния за по-дългосрочна негативна прогноза.

Задълбочаването на тези тревожни тенденции и през 
2018 г. е показател, че спадът на детското благосъстоя-
ние и нарастването на детската бедност в страната се 
дължат на сериозни структурни проблеми. Поддържа-
нето на икономическа стабилност в страната не след-
ва да е за сметка на влошаване на условията, в които 
се раждат и израстват българските деца. Въпреки ня-
кои положителни промени, липсата на семейно-ори-
ентиран подход на политиките на централно и мест-
но ниво, неосъществената до момента интеграция на 
системите е огромна пречка пред истинската борба с 
бедността. По отношение на комбинирания показател 
„риск от бедност и социално изключване“ цифрите 
сочат, че през 2017 г. 41,6% от децата на възраст 0-17 
години, или над 500 000 деца, попадат в тази графа. 
Макар да има известен спад в категорията с 4% спря-
мо предходния период, все още сме твърде далеч от 
средната стойност на ЕС, която е 24%6. Всяко трето 
дете, или общо 33% живеят в материални лишения7, а 
25% от децата живеят в домакинства с тежки матери-
ални лишения8. 

Факт е, че през 2018 г. има увеличение на гарантирания 
минимален доход от 65 на 75 лв., с което се увеличиха 
и размерите на различни видове социални плащания, 
каквито са например: размерът на социалните помощи 
по Закона за социално подпомагане, месечните добав-
ки за социална интеграция, размерът на финансовата 
помощ за превенция и реинтеграция, за отглеждане 
на дете при близки и роднини и в приемни семейства 
и др., които имат важна роля за подкрепата на децата 
в риск и техните семейства. Считано от 01.01.2018 г. се 
извършиха промени – увеличение на общия доходен 
критерий от 400 на 450 лв., за четирите вида семейни 
помощи, за които се изисква такъв.9 

По инициатива на Омбудсмана на Р България и в ре-
зултат на обществен дебат се направиха промени в 
Закона за семейните помощи за деца (ЗСП), с които 
считано от 01.01.2019 г. се въвежда нов вид месечна 
помощ за дете без право на наследствена пенсия от 
починал родител. Въведе се насърчителна мярка в 
Закона за насърчаване на заетостта, която осигурява 
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Преодоляването на системното и трайно социално из-
ключване на децата и уязвимите групи не може да бъде 
реализирано без структурни промени в публичните ус-
луги като образование, здравеопазване и обвързване 
на социалните помощи със социална подкрепа и ком-
плексна оценка на нуждата от подкрепа. 

В края на 2018 г. започна активна работа по създава-
нето на новата Национална стратегия за детето 2019 – 
2030 г. Макар и със сериозно закъснение, не може да 
се отрече, че тя беше изведена в широк консултативен 
формат с различни заинтересовани страни, като аку-
мулира значителна експертиза в създаването на този 
визионерски документ. В Стратегията са заложени ам-
бициозни приоритети и мерки за повишаване на бла-
госъстоянието на всички деца, както и подкрепа към 
семействата, като разчитаме, че с нейното приемане 

от НС, тези политики ще намерят практическа реализа-
ция. 

Положителна стъпка в тази посока са концепцията и 
конкретните разпоредби в Проекта за Закон за соци-
ални услуги, по който се работи активно през 2018 г. и 
който дава сериозна заявка за реформа в областта на 
системата на социални услуги. Неговото разработване 
беше предшествано от утвърждаване на Пътна карта 
за провеждане на консултативния процес, за което на-
стояваха широк кръг граждански организации, и което 
внесе принципно нов подход на сътрудничество в за-
конотворческия процес в страната. С проектозакона 
се цели да се повиши качеството на социалните услуги, 
тяхната ефективност и устойчивост, като се отваря ши-
роко и достъпът до подкрепа чрез въвеждане на общо-
достъпни услуги. 

Източник: Доклад на ЕК за България за 2019 г.

финансови стимули за работодатели, които разкриват 
работни места и наемат безработни родители с деца 
до 5-годишна възраст. 

Въпреки увеличението на социалните плащания, което 
само по себе си е добра стъпка, тези плащания не се 
разглеждат като част от цялостен подход на подкрепа 
на детето и семейството, което води до ниска ефектив-
ност на подпомагането, и то най-вече по отношение 
на ограничаване на бедността. В допълнение, послед-

ният Доклад на Европейската Комисия за България за  
2019 г.10, включващ преглед на мерките за предотвра-
тяване и коригиране на макроикономическите дисба-
ланси, посочва, че страната ни е в критична ситуация 
по отношение на въздействието на социалните транс-
фери за намаляване на бедността. Високите равнища 
на бедност и неравенство продължават да са сериозно 
предизвикателство, като особено обезпокоително про-
дължава да бъде, наред с възрастните, това на децата. 

Предоставянето на социални 
услуги е възпрепятствано 
от ниското им качество, 

ограничена достъпност и 
липсата на интегриран подход.

52,3
51,5

45,2 43,7
45,6

41.6

Деца, изложени на риск от бедност или социално изключване 
(% от населението на възраст от 0–17 години)

През 2017 г. 41,6% от децата 
са били изложени на риск 
от бедност или социално 

изключване.

Всяко пето дете страда от 
изключително лоши жилищни 

условия, а 60% от децата 
живеят в пренаселени 

домакинства.

41,6%

60%

2012 2013 2014 2015 2016 2017
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КАКВо НИ КАЗАХА ДЕЦАТА, РоДИТЕЛИТЕ  

И ПРофЕСИоНАЛИСТИТЕ, РАБоТЕЩИ С ДЕЦА?

Кого попитахме?

Деца от 14 до 18 години, възрастни.

Какво мислят децата?

И според децата, и според възрастните, най-ниска оценка в тази област получава детската бед-

ност – Среден 2,92. Според две трети от децата, взели участие в анкетата, детската бедност у нас 

се увеличава.

 
  
„много е лошо когато на 15 септември всички деца разказват как е било 

на морето, а винаги има едно, което винаги е мечтало да го види...“

Какво мислят възрастните?

Общото между всички мнения, споделени от възрастни участници, е липсата на усещане за под-

крепа от страна на държавата. Усеща се ясно недостигът на съгласувани политики в подкрепа 

на всички семейства у нас и грижа за всяко дете. Това се вижда в липсата на подкрепа на семей-

ства с по-ниски доходи за преодоляването на неравенствата спрямо тези с повече възможности. 

Като част от проблема е формулирана и липсата на реална „социална грижа“, която да подкрепя 

семейството там, където му е най-трудно.

По този начин темата за детските надбавки и отчасти обезщетенията при майчинство вълнуват 

най-голяма част от възрастните, споделили мнение. Голяма част от тях смятат, че те трябва да се 

получават за всяко дете, независимо от доходите на родителите, като форма на подкрепа от дър-

жавата, както и да са адекватни. Според участвалите възрастни, необходимо е не само финансово 

подпомагане – наред с предложението всяко дете да получава стандартен минимум – например 

средства, пособия, подкрепа, услуги и т.н. за отглеждане в собственото си семейство, но и че всяко 

семейство трябва да бъде подкрепено, развивано и мотивирано да полага най-добрите възможни 

грижи за детето. Един от начините е осигуряване на безплатен достъп до детска градина и гъвкаво 

работно време за родителите.

Сред препоръките излиза необходимостта да се планира специална подкрепа за децата от малки-

те населени места, най-вече селата. Често срещано предложение е и това лекарствата и стоките за 

бебета и деца да бъдат по-достъпни – например, да имат отстъпки или да се премахне ДДС върху 

тях. Друга препоръка е създаването на възможности за безплатно използване на градския транс-

порт за деца. Споделено е и мнението, че са необходими инвестиции за подобряване на семейното 

планиране, професионалното ориентиране и развитието на социални умения у децата.

 
  
„Изключително много опити има да се говори, че благосъстоянието  

на родителите е важно най-вече заради децата, но няма ясно формулирани 

и комуникирани към обществото последици от бедността за децата,  

или иначе казано – защо е толкова важно да се осигуряват възможности 

 за работа и квалификация на родителите“.

МНЕНИя ОТ ДОпИТВАНИя ДО ДЕцА,  
рЕАЛИЗИрАНИ ОТ НЕф И „МЕгАфОН“ 

Как възрастните могат да помогнат на учениците, които живеят в бедност, 
да не се чувстват изключени от дейности на класа, които са свързани с 
допълнителни средства:

Мнението на участвалите в допитването младежи показва, че децата, живеещи в бед-
ност, са дискриминирани и изключени не само от дейности на класа, които изискват 
допълнителни средства, но и от живота на класа по принцип. Така възникват въпроси, 
които се отнасят до ценности, гражданска позиция и чувствителност у хората. Получава 
се интересна линия на корелация между приоритизирането на материалната помощ и 
хипотезата за липса на чувствителност и отношение на дискриминация спрямо децата 
в училище, които живеят в бедност.

Според някои от отговорилите, децата в бедност често учат и заедно с това работят 
(понякога са подтиквани от родителите си да работят), което възпрепятства качестве-
ното им образование и е отговорност на държавата да оказва по-голям контрол върху 
детския труд.
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Спорт, култура, отдих и свободно време на децата 

Под свободно време за децата и младите хора се раз-
бира времето, прекарано извън училище, детската гра-
дина или други планирани и структурирани дейности, 
които имат задължителен характер и са дефинирани от 
политиките на държавата. Свободното време на децата 
на възраст до 14 г. се уплътнява предимно от родите-
лите им и се използва, за да се развият интересите и 
талантите им, като за целта се посещават различни кур-
сове, кръжоци, частни школи, клубове, извънкласни 
занимания и др. Разнообразието от сфери на дейности, 
честота на посещение и цена на услугите варират както 
според града или селото, където се намира детето, така 
и според възможностите и осъзнатостта на родителите 
за тези занимания. Във възрастта 14-18 г. свободното 
време и дали и как то да бъде запълнено, обикновено 
вече е решение на порастващото дете, като то бива по-
влияно както от родителите, така и от телевизията, учи-
лище, личности, които са ролеви модели, от тенденци-
ите и известни личности. В други страни уплътняването 
на свободното време на децата, особено в прехода им 
към тийнейджърството, се приема като превенция на 
рисковото поведение и подкрепа за личностното раз-
витие, като това се прави с ангажирането им в занима-
ния за придобиване на знания и умения, които да им 
помогнат в индивидуалната и професионалната им ре-
ализация впоследствие. 

Центровете за подкрепа на личностното развитие, за-
легнали в ЗПУО, са добра заявка на държавата в тази на-
сока, макар да засягат само децата в училищна възраст. 
За тяхната работа в момента обаче липсва цялостна 
концепция, визия и стандарти, които да уеднаквят це-
лите и функциите им, както и осигурено финансиране, 
което да обезпечи работата на специалистите. По тази 
причина една част от Центровете работят с деца с изя-
вени таланти, друга – с деца със специални потребно-
сти, насочени от училище, а трети – все още не са тран-
сформирани и функционират като Общински детски 
комплекси. 

Една от водещите институции в извънучилищното 
развитие на децата и младите хора е Министерство-
то на младежта и спорта. Стратегията за младежта в 
България 2010–2020 г. за съжаление не предвижда 
достъпни и адекватни възможности за включване на 
младите хора в подобен тип дейности. В разпределе-
ните средства в рамките на Националната програма за 
младежта, приоритет имат дейности като анти-СПИН 
кампании, онлайн видеа и концерти на популярни 
български изпълнители, като част от различни кампа-
нии против тормоза и агресията в училище, но те не 
създават възможности и инициативи, които да анга-
жират децата и младежите през свободното им време. 
Основното финансиране е насочено към развитие на 
спортната култура чрез предоставяне на възможност 
за 30 000 деца да се включат в безплатни спортни дей-
ности, тоест, обхващат много малък процент от бъл-
гарските деца. Липсва информация и анализ на резул-
татите от тези дейности, което е пречка за изграждане 
на дългосрочна политика с мерки и финансиране в 
тази насока.

На ниво общинска администрация има отдел, отгово-
рен за спорта и свободното време на деца и младежи. 
Развиваните дейности варират много, като са съсре-
доточени основно върху организиране на събития по 
отделни поводи. Все още не се забелязва последова-
телност и стратегическо развитие на тези дейности 
като част от цялостна политика за подкрепа на раз-
витието и свободното време на децата и младежите в 
общините. 

На общинско ниво функционират също така младежки-
те домове и общинските детски комплекси, създадени 
като пространства, предназначени за развитие и изява 
на творческите способности на младите хора и децата. 
Те се финансират от местния бюджет, от такси и проект-
на дейност, като се създават условия за занимания по 
интереси, отдих и младежки контакти. 

Нива на физическа активност при децата

42%
момчета

53%
момчета

24%
момичета

27%
момичета

33%
деца

10-14 г.

39%
деца

15-19 г.
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Подобни младежки домове са концентрирани в голе-
мите общински и областни центрове, но финансира-
нето им е крайно недостатъчно, а интересът към ма-
териалната им база е огромен. Липсва обаче визия за 
развитието и използването им като място, обособено 
за деца и младежи, независимо от техния социален ста-
тус и финансови възможности.

Младежките организации, формални и неформални, са 
също добър пример за доставчици на смислени зани-
мания за свободното време на младежи и деца. Техният 

капацитет и устойчивост са в пряка зависимост от под-
крепата на държавата и проектното и/или частно фи-
нансиране. 

Положителна стъпка беше направена в края на година-
та с изменения в Наредбата за приобщаващо образова-
ние, като заниманията по интереси на децата в детските 
градини и училищата ще бъдат покрити от бюджета на 
МОН. Какъв ще бъде ефектът от тази мярка, предстои 
да видим в бъдеще. 

предимствата от физическата активност

Мозъкът работи 
по-добре.  
Движението 
подобрява 
концентрацията 
и паметта, което 
от своя страна 
повишава добрите 
резултати на 
учениците.

подобрява социалните 
контакти.  
Спортът е добър начин 
децата да намират 
приятели по сходни 
интереси. освен това 
игрите подобряват 
екипната работа и 
комуникацията между 
учениците.

Децата и юношите 
между 5 и 17 
години трябва 
да са физически 
активни минимум 
по 60 минути 
дневно, като 
интензивността 
трябва да е от 
умерена до висока.

60 мин/
ден

физическа 
активност над  
60 минути  
дневно, 
осигурява 
допълнителни 
ползи за 
здравето.

Движението 
прави децата 
по-щастливи.

КАКВо НИ КАЗАХА ДЕЦАТА, РоДИТЕЛИТЕ  

И ПРофЕСИоНАЛИСТИТЕ, РАБоТЕЩИ С ДЕЦА?

Какво мислят децата?

42% от децата, взели участие в анкетата, смятат, че броят на децата, които спортуват редовно, на-

малява, при това много. Препоръките са да се създават повече безплатни възможности за спорт, 

както и да се насърчават децата да бъдат повече физически активни. Също така, част от децата, 

взели участие, смятат, че бедността може да бъде сериозно препятствие пред възможността на 

едно дете да спортува.

 
  
„Децата не спортуват, защото родителите им нямат пари.“

Какво мислят възрастните?

Според около две трети от участниците, броят на децата, които спортуват редовно, намалява. Въз-

растните споделят мнението, че са необходими повече възможности за безплатен спорт. Повечето 

от тях го виждат организиран в училище, но възможност за това може да има и в читалища или 

спортни зали, както и повече организирани мероприятия за деца. Други участници виждат необ-

ходимост от повече бази за децата и безплатни възможности да се спортува – например, да има 

възможност за едно безплатно посещение на спортна дейност през почивните дни за всяко дете. 

Важен елемент е и възможността на децата да общуват едно с друго по време на тези занимания.
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Обезопасяване и модернизиране на детските площадки за игра 

През 2018 г. за пореден път държавата не изпълни це-
лите на Наредба 1 от 2009 г. на Министерство на реги-
оналното развитие и благоустройство за условията и 
реда за устройството и безопасността на площадките 
за игра. Все още голяма част от площадките за игра – 
около 10 000 в цялата страна, в значителната си част не 
отговарят на изискванията, заложени в Наредбата и го-
ляма част от тях са „опасни“ според нея. Въпросът какво 
е бъдещето на старите съоръжения за игра остава без 
еднозначен отговор.

Няма публичен регистър на площадките, който да опис-
ва и следи тяхното състояние и поддържане. Столична 
община разработи с участието на Сдружение „Безопас-
ни детски площадки“ такава база с данни и я допълва 
активно.

Комисията за защита на потребителите не упражнява 
своите правомощия по контрол на местата за игра, как-

то е предвидено в законодателството. Общините, които 
поддържат площадките за игра, изпитват недостиг на 
средства, ресурси и експерти. Те нямат разработени 
механизми за взаимодействие с гражданите, за да ги 
включат във вземането на решения. Често наличните 
средства не се изразходват ефективно, има недостиг 
на прозрачност при проектирането и изпълнението на 
детските площадки.  

Добрата новина е, че родителите стават все по-актив-
ни и се възползват от мобилните приложения и меди-
ите, за да разрешават спорни въпроси. Расте броят и 
на гражданските инициативи и организации, които на 
местно ниво поддържат местата за игра, и ги пазят от 
застрояване. Това насърчава по-бързото решаване на 
казуси и предоставянето на публична информация. За-
това вярваме, че с по-организиран и систематизиран 
публичен натиск държавата и общините ще поемат по-
сериозно грижата за площадките за игра. 

МНЕНИя ОТ ДОпИТВАНИя ДО ДЕцА,  
рЕАЛИЗИрАНИ ОТ НЕф И „МЕгАфОН“ 

Какво според теб трябва да се направи, за да бъде населеното място, в кое-
то живееш, по-приятно за живот?

   
„Аз живея в село и ми е много неприятно, защото нямаме неща, 
които градските деца имат… Нямаме библиотека, детски кът за игра 
и дори едно хубаво футболно игрище.“

Според участниците в изследването трябва да се направят повече велоалеи за хората, 
които обичат да карат колело, така и въздухът ще бъде по-чист. Зелените площи също са 
недостатъчни. Необходимо е да се повиши сигурността, като се сложат камери за видео 
наблюдение на местата, където ходят деца. Има нужда и от подобрение на нощното освет-
ление по улиците, което в някои райони не работи. Децата коментират също, че е необ-
ходимо да се оправят дупките в тяхното населено място и да се поставят повече кошчета 
за изхвърляне на боклука. Един от младите хора казва, че според него, за да бъде едно 
населено място приятно за живеене, е необходимо да има добър устройствен план по 
отношение за местата за почивка и отдих, както и да се осигури тяхната поддръжка.

Какво според теб трябва да има в едно населено място, така че всички деца, 
независимо от доходите на родителите им (или възрастните, които се гри-
жат за тях) да имат възможност да спортуват?

Сред отговорите са: площадки с модерни и безопасни уреди за игра; игрища за волейбол, 
но не само в двора на училищата; свободни от такси уличен фитнес и спортни площадки; 
открити/закрити басейни; уреди на открито, велоалеи, пешеходни алеи и т.н. За да могат 
всички деца, независимо от доходите на родителите им, да имат възможност да спорту-
ват, е необходимо да има специализирани спортни площадки както на открито, така и на 
закрито за зимния сезон, коментират младите хора. Те очакват и повече скейт паркове и 
безопасни алеи по улиците за най-различни превозни средства като колела, тротинетки, 
ролери, лонгбордове и др. Трябва да има повече общински и по-малко частни стадиони, 
защото не всяко дете може да си позволи да се запише на тренировки, но повечето малчу-
гани биха се включили в свободна игра с връстниците си, казват още младите хора.

Би могло да се направят и повече инициативи, които да подтикват децата към спорт, да се 
създаде такава култура – децата да бъдат насърчавани да спортуват. За целта трябва да се 
организират повече спортни събития. „Например сега е супер модерно да се кара колело 
и да се правят трикове. Защо за тези младежи не се създадат специални събития, където 
да се срещат, да се учат едни от други и дори да има състезателен характер“.
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ПРЕПоРЪКИ 

 Ясна стратегия за овладяване на ръста на дет-
ската бедност в страната, в противен случай про-
цесът ще се ускорява и ще става все по-труден за 
овладяване. Нужен е анализ на механизмите за пре-
даване на бедността между поколенията и плани-
ране на комплекс от мерки за подкрепа на децата и 
техните семейства във всички области – от заетост 
и интегрирани социални услуги, до образование и 
здравеопазване;

 Приемане на междусекторна стратегия, популя-
ризираща и стимулираща осмислянето на свобод-
ното време, отдиха и спорта за децата и младежите, 
която да предвиди стандарти за безопасност, финан-
сиране от държавния и общинските бюджети;  

 Общинските стратегии за развитие на младеж-
ките и детски дейности да се изготвят чрез задъл-
жителни консултации с децата и младите хора на 
местно ниво и да взимат предвид техните мнения и 
предложения, които да бъдат отразени и в Планове-
те за изпълнение на стратегиите;

 Запазване, модернизиране и адекватно финан-
сиране на младежките домове, общинските детски 
комплекси и центровете за подкрепа на личностното 
развитие, които да разширяват своята дейност спря-
мо интересите на децата и младите хора. Подкрепа 
на местно ниво за развитието на младежки прос-

транства, създадени съвместно с децата и младите 
хора и спрямо техните интереси;

 Предоставяне на държавна подкрепа и финан-
сиране на неправителствени организации, които 
могат да бъдат „доставчик“ на неформално учене и 
инициативи за свободното време за деца и младежи 
в цялата страна;

 Планирането, изграждането и оборудването на 
детските площадки, съоръженията за спортове като 
скейтборд, колоездене, кънки, ски и пр. да се финан-
сира с участието на държавата, общините, бизнеса и 
др. източници и да се осъществява след обществени 
обсъждания и структуриран диалог със заинтересо-
ваните страни – родители, деца и младежи, местни 
общности и граждански организации;

 Градско планиране с ясна визия за местата за 
неструктурирана игра за децата и младите хора;

 Извършване на оценка на изпълнението на 
Стратегията за младежта 2010-2020, оценка на фи-
нансирането, резултатите и изработване на нова 
стратегия, която да предвиди изграждането на дос-
тъпни спортни съоръжения и транспорт до ски зони 
или други зони за отдих с преференциални цени за 
деца. 
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ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТо  
оТ ВСИчКИ фоРмИ НА НАСИЛИЕ

2.
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ЗАКрИЛА НА ДЕТЕТО 
ОТ ВСИчКИ фОрМИ 
НА НАСИЛИЕ 

СрЕДЕН 3,00

Поради приетите промени в Наказателния 
кодекс относно домашното насилие, 
както и заради усилията за промени 
в Координационния механизъм за 
взаимодействие при работа в случаи на деца, 
жертви на насилие или в риск от насилие и за 
взаимодействие при кризисна интервенция. 

И през 2018 г. България не предприе адекватни мерки 
за въвеждане на интегриран стратегически подход за 
противодействие на насилието над деца, като особе-
но тревожно е положението в българското училище. 
Международните стандарти предписват приемане на 
интегрирани национални стратегии за защита на де-
тето от насилие, мерки за рехабилитация на детската 
травма и програми за работа с извършителите, кое-
то на практика не е изпълнено. Препоръката съдър-
жа редица важни елементи на защитата от насилие,  
очертава и специален национален ред за изследва-
не на превенцията на насилието. Липсата на единна 

система за регистрация и проследяване на случаите, 
единни индикатори, съчетано със система за закрила 
на детето, която е свела своята работа до изготвяне на 
социални доклади по искане на съда, води до изклю-
чително тревожни изводи. Въпреки, че съществува 
Национална телефонна линия за деца, на която еже-
годно постъпват много сигнали, все още имаме про-
блем в България с непознаване на начините за сигна-
лизиране за дете жертва на насилие и каква подкрепа 
може да се получи. Това трябва да стане национална 
кауза, зад която да застанат политици и обществе- 
ници.

 
  „В цялото ни общество насилието е начин да се докажеш, да 
си силен и успял. Ежедневно виждаме насилие между възраст-
ни, насилие спрямо жени или хора с различна ориентация, към 
животни – няма как това да не оказва влияние върху децата и 
взаимоотношенията им.“

Мнение на възрастен участник в анкета, част от „Бележник 2019: 
 Как децата, родителите и професионалистите оценяват държавата?“

Данни за разпространение на насилието в България

В България все още липсва единна система за реги-
стриране на случаите на насилие над деца. Всяка от 
системите, които имат отношение към проблема, води 
определена статистика, но тя не се обобщава в единна 
такава.

По данни на Прокуратурата за периода януари-юни 
2018 г. от пострадалите от престъпления, децата са 
1947 (882 малолетни и 1065 непълнолетни)11. От тях, 
за същия период, пострадалите деца от престъпления 
против личността са 476, като от тях: 30 деца са жерт-
ва на убийство или друг вид причиняване на смърт12; 

25 деца – подпомагане или склоняване към само- 
убийство или опит за такова (чл. 127 НК); 137 деца – 
някакъв вид телесна повреда13; 241 деца – блудство, 
изнасилване, друго сексуално посегателство, наби-
ране за участие в порнографско представление (вкл. 
в онлайн среда) и др.;14 79 деца са пострадали от за-
немаряване от страна на родител или настойник (чл. 
182 НК). За същия период 326 деца са пострадали от 
престъпления, свързани с принуждаване за встъпва-
не в брак или заживяване на семейни начала с деца, 
ненавършили 16 години15. 
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По данни на Министерството на вътрешните рабо-
ти16, за периода 2016-2018 г.: от довършено умишлено 
убийство са пострадали 17 деца17, от опит за умишлено 
убийство – 4 деца18, от блудство – 310 деца19, от изна-
силване – 107 деца20 и от „насилствени сексуални дейст-
вия с деца от същия пол – 34.21

В същото време и през 2018 г. продължи тенденция-
та на намаляване на сигналите за насилие над деца 
към отделите Закрила на детето, въпреки че броят на 
децата, пострадали от престъпления, се увеличава.22 

През 2018 г. по данни на АСП, в ОЗД към ДСП са постъ-
пили 1 106 сигнала за насилие над деца (спрямо 3741 
сигнала през 2015 г.). По 1 061 от тях е предприето ня-
какво действие по Координационния механизъм за 
взаимодействие при работа в случаи на деца, жертви 
на насилие или в риск от насилие и за взаимодействие 
при кризисна интервенция (Координационния меха-
низъм, Механизмът). За същия период в ОЗД в цяла-
та страна са открити едва 387 случая за насилие над 
деца.

пострадали от престъпления деца за периода януари-юни 2018 г.

МАЛОЛЕТНИ НЕпъЛНОЛЕТНИ

Източник: Прокуратура на Република България 

Източник: АСП
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143

4

39

71

54

4

85

21

97

78

272

Убийство/  
причиняване на смърт 

Изнасилване/ блудство/ 
сексуално посегателство 

Подпомагане  
или склоняване  

към самоубийство 

Телесна повреда 

Занемаряване от страна  
на родител 

Принуждаване за 
встъпване в брак/ 

заживяване на семейни 
начала с деца 

общ брой сигнали Сигнали, по които са 
открити случаи

Сигнали, по които НЕ са 
открити случаи

3741

3158

1282
1106

2784
2477

900 719
957

681
382 387

постъпили сигнали за насилие над деца в ОЗД

  2015     2016     2017     2018
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Източник: МОН Източник: МОН

В мониторинговия си доклад по отношение на прилага-
нето на Координационния механизъм за 2017 г., ДАЗД 
посочва редица проблеми, свързани с прилагането 
му23. Практиката показва, че въпреки че институциите 
на местно ниво имат ясно разписан ангажимент според 
изискванията на Координационния механизъм, него-
вото ефективно прилагане до голяма степен зависи от 
нивото на запознатост сред местните структури и съ-
ответните експерти, което води до различни резултати 
в различните населени места. Нещо повече, на места 
полицията продължава да не сигнализира органа по 
закрила към ДСП за деца, жертви на престъпления. 
Пропуска се и провеждането на срещи по Координа-
ционния механизъм с цел да се съгласува взаимодейст-
вието в най-добър интерес на пострадалото дете и да 
се защитят правата на жертвата.

През 2018 г. Междуведомствена работна група „Пре-
венция на насилието и злоупотребата с деца“ към 
Националния съвет за закрила на детето направи пре-
поръки за редица промени в Координационния меха-
низъм, целящи да го реформират и някои от трудно-
стите да бъдат преодолени.

Работата по реформирането на Механизма обаче бе 
спряна, за да се изчака приемането на Закона за соци-
алните услуги24, в чиито допълнителни разпоредби се 
предвижда изменение на Закона за закрила на детето, 
като за първи път Механизмът ще бъде закрепен в за-
конов акт.

Според данни, предоставени от Държавната агенция 
за закрила на детето, в периода от януари – ноември 
2018 г., проведените консултации на Националната 
телефонна линия за деца 116 111, свързани с насилие 
над деца са били 554. Според вида насилие, това са 
били: физическо насилие – 243 бр., пренебрегване –  
134, психическо насилие – 90, сигнали за сексуално 
насилие – 36, друг вид насилие – 48.25

По данни на МОН случаите на агресия в училище 
се увеличават, като нарастват случаите на вербална  
агресия. По данни, изнесени в медиите, през учебната 
2015/2016 г. регистрираните случаи на агресия в учи-
лище са били 3 043, за 2016/2017 случаите са 3 208, а  
за 2017/2018 – 3 616.26  

През 2018 г. Национална мрежа за децата поръча про-
веждането на национално представително проучване 
на тема „Нагласи към правото на защита от телесно на-
казание в България“, което бе проведено от агенция Но-
ема. Резултатите показват, че въпреки че използването 
на телесни наказания намалява, те остават широко раз-
пространени. Около две трети от родителите, участва-
ли в изследването, някога са прилагали телесни наказа-
ния и други травмиращи практики като пространствена 
изолация, ненамеса при опасност от нараняване, при-
чиняване на дискомфорт чрез стоене в неудобна поза 
или подлютяване. Делът на родителите, които системно 
прилагат подобни практики, е около 1/4.27 

Макар около 2/3 от родителите да споделят, че са удря-
ли детето си, нагласите спрямо детето и възпитанието 
му не са еднопосочни. Изследването показва, че все 
повече родители осъзнават вредните последици и съ-
ответно, оценяват негативно прилагането на телесни 
наказания и други травмиращи практики. 

Проучването показва още, че институционалната среда 
също не се справя добре с премахването на телесни и 
сходни наказания. Сведенията от децата и от родители-
те в това отношение се припокриват. Потвърждава се, 
че в училищата и детските градини телесните и сход-
ните наказания са също често разпространени: 41% от 
децата са потърпевши от вербално насилие; 22% от те-
лесно наказание като удар или причиняване на болка, 
а 14% са били наказвани чрез игнориране. 

Като резултат, налице е срив в доверието към държава-
та като към легитимен агент, гарантиращ правата на де-
цата. Делът на родителите и младите хора, които биха 
се обадили на 112 при малтретирано дете, е намалял с 
22-30%; държавните институции не се разпознават като 
подпомагащи родителите в осъществяването на пози-
тивно възпитание. 
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КАКВо НИ КАЗАХА ДЕЦАТА И мЛАДИТЕ ЖЕНИ?

Тема: Ранно съжителство и ранни бракове

 
  
„Като пораснеш имаш повече опит. Като си на 14 те вълнуват други неща. 

Ходих на люлки с бебето и вместо него, се люлях аз.“

Кого попитахме?

Деца от 14 до 18 години, млади жени с история на ранен брак.

Над половината от децата, участвали в анкетата смятат, че не се прави достатъчно или че не се прави 

нищо по отношение на ранните бракове, ранното съжителство, както и че броят на децата, които 

отпадат от училище по тези причини, нараства.

Децата казват, че ранните бракове се сключват по решение на родителите. Понякога това е прину-

да, а понякога момичетата са съгласни, защото искат да избягат от родителите си, ако ги тормозят. 

Някои от децата смятат, че момичетата могат да отказват, ако се извика полиция или „закрилата“. А 

понякога родителите просто не разговарят с децата си и не им обясняват какви са последствията от 

ранни връзки, не въвеждат правила за вечерен час и пр. На тази възраст е трудно да взимаш толко-

ва важни решения, споделят децата.

Момичетата, които се женят рано, обикновено не ходят на училище, а си седят вкъщи. „Губят сво-

бодата си“. Често пъти съпрузите им вземат решение кога могат да излязат, къде могат да ходят. 

Понякога „отговорният“ за тях е свекървата, която взема решение за това дали момичето може да 

продължи да ходи на училище. Най-често момичетата си седят вкъщи и гледат децата, защото има 

много домашна работа, а и съпругът може да се притеснява, че ако момичето излиза, то ще среща 

други мъже. Често, когато момичето се омъжи рано, после съжалява за това. За много такива двой-

ки е проблем да се издържат и момчето трябва да работи. Почти винаги жената е зависима, защото 

няма собствени средства, а само тези, които мъжът  и дава.

Най-често децата и младите жени виждат отговорността за ранните бракове в родителите или парт-

ньорите си. Някои от тях смятат, че ако момичето достатъчно ясно заяви, че не иска да бъде омъ-

жено, това няма да се случи. Други обаче смятат, че независимо от желанието на момичето, ако 

родителите вземат решение, те ще я притиснат, докато не се съгласи.

Мнението на другите хора за ранното съжителство и ранните бракове по-скоро не е добро. „Закри-

лата на детето“ научават късно – когато момичето роди. Някои млади жени споделят, че когато е 

трябвало да родят децата си, в родилното им се „карат“ – „деца деца гледат!“.

За да се промени положението, необходимо е родителите да не допускат ранни бракове и да гово-

рят с децата си. Според младите жени училищата трябва да приемат и момичета, които са се омъ-

жили, въпреки че са бременни. И че е необходимо да се говори повече в училище какво се случва, 

когато се ожениш. Държавата трябва да създаде закон за ранните бракове.

 
  
„Семейството на мъжа ми ме караше да ходя на училище, но поради това,  

че бях бременна, училището ми забрани, за да не давам лош пример. 

Сега се явявам на изпити. Трябваше да мога да посещавам училище.“
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Защита от домашно насилие и наказателна политика  
в сферата на домашното насилие спрямо деца

След недвусмисленото и категорично омаловажаване 
на феномена „домашно насилие“ и подценяването на не-
обходимостта от спешни всеобхватни мерки за борба с 
него, Българският парламент не ратифицира Конвенци-
ята на Съвета на Европа за превенция и борба с насили-
ето над жени и домашното насилие (т. нар. Истанбулска 
конвенция). Споровете по понятия, които не са близки 
на широката аудитория, изместиха фокуса от полезния 
ефект, който можеше да има Конвенцията върху жертви-
те на насилие. Стигна се до обявяването на Конвенцията 
за противоречаща на Конституцията28, което се отразява 
върху представянето и обсъждането на понятията  от 
една страна, а от друга – върху възможностите за пре-
венция на насилието чрез образование.

В момента практиката в България показва, че същест-
вуват редица празноти в законодателството и възмож-
ностите за защита и подкрепа на жени и момичета, жерт-
ва на насилие. Така, например:
 Сега действащото законодателство не предоставя 

защита срещу преследването, което се превръща във 
все по-често срещана форма на насилие над жени. Също 
така жена, която е жертва на насилие от партньор, с ко-
гото не живее на съпружески начала, не може да получи 
защита по Закона за защита от домашното насилие. 
 Не са осигурени необходимите финансови и човеш-

ки ресурси за мерки и програми за превенция и борба 
с всички форми на насилие, които да гарантират подхо-
дящо географски разпределени общи и специализира-
ни услуги за пострадали от насилие жени и момичета 
(подслони, гореща телефонна линия и др.). В момента на 
територията на страната действат едва 26 кризисни цен-
търа – 18 са само за деца и едва 8 са за настаняване на 
жени и деца, жертви на насилие. В 11 от 28 областни цен-
търа няма никакви услуги за настаняване нито на жени, 
нито на деца, жертви на насилие, а в 18 от 28 областни 
центъра няма място за жени, пострадали от насилие. 
От своя страна, услугите, обезпечаващи развитието на 
случаите – Центровете за настаняване от семеен тип и 
Кризисните центрове, са крайно недостатъчни и почти 
непрекъснато със запълнен капацитет.
 Продължава да липсва рамка за координация  и 

ефективно сътрудничество между всички релевантни 
държавни органи и институции, което създава сериоз-
ни проблеми в работата ни по оказване на подкрепа и 
защита на жертвите на домашно насилие. Като пряк ре-
зултат от тази липса, не се събира и необходимата ста-
тистика, така че да има ясна информация за истинските 
размери на проблема с домашното насилие в страната. 
Това не позволява да се предприемат и адекватни мер-
ки в отговор на широко разпространеното насилие над 
жени и момичета.
 Сега действащото законодателство, въпреки че, 

криминализира ранните или насилствени бракове, 
на практика не може да отговори на този проблем.  
Особено сериозно е положението, когато става въпрос 
за подобни случаи в ромски общности, където има прак-
тика правоохранителните и правораздавателните орга-
ни да не изпълняват законовите си задължения.

Наказателната политика на държавата в сферата на 
домашното насилие спрямо деца е закрепена в дейст-

ващото законодателство и в приеманите всяка година 
Програми за превенция и защита от домашно насилие. 
Независимо от константната актуализация на стратеги-
ята за справяне с проблема, за периода на 2018 г. не се 
наблюдава съществено изменение в подобряване ефек-
тивността на прилагане на стратегическите документи. 

Статистиката по съдебните производства в сферата сочи 
постепенно увеличаване на случаите на домашно наси-
лие. Като критерий могат да се използват последните 
два годишни доклада на най-големия съд в страната – 
Софийски районен съд. През 2017 г. броят на делата по 
Закона за защита от домашно насилие е бил 647, с три 
повече от 2016 г., когато техният брой е бил 644. Осем-
надесет от делата през 2017 г. по ЗЗДН са решени чрез 
методите на медиацията. Тези цифри показват устойчи-
востта на случаите на домашно насилие. 

На другата плоскост, наказателното отделение на Со-
фийски районен съд разглежда дела, свързани с един-
ствения текст от Наказателния кодекс, посветен на 
домашното насилие29. Годишно прокуратурата внася в 
съда около 170 обвинителни акта по този вид престъп-
ление (за 2017 г. това са били 169 обвинителни акта; за 
периода януари-септември 2018 г. – 103), част от които 
свързани с насилие спрямо деца. Последното сочи към 
определено висок процент случаи (близо 10% от общия 
брой), при които липсва ефект от наложените съдебни 
заповеди за защита от домашно насилие. По-съществе-
ното в случая е предвиденото от законодателя наказа-
ние (лишаване от свобода до три години или глоба до 
5000 лева), което дава възможност на неосъжданите 
извършители да ползват облекчената процедура за ос-
вобождаване от наказателна отговорност с налагане на 
глоба или сключване на споразумение с прокуратурата 
– отново за глоба. Този подход се толерира и от съдии-
те с оглед бързина в правораздаването, но ефектът му е 
съмнителен за генералната и специалната превенция на 
наложеното наказание, както и за самите жертви.

През изминалата година в практиката се наблюдаваха и 
следните трудности: 
 Принципен проблем в работата на съдилищата оста-

ват трудностите по призоваване на ответниците и връч-
ването на съдебните книжа, което води до значително 
забавяне даването на ход на делата по същество и по-
стигане крайния ефект на търсена защита. 
 Проблем представлява и бавното насрочване на де-

лата пред въззивната инстанция. Така например Софий-
ският градски съд насрочва съдебни заседания в период 
повече от 8-10 месеца, считано от постъпване на делото 
в СГС по депозирани от страните въззивни жалби. Това 
неоправдано забавяне практически обезсмисля търсе-
нето на защита по реда на ЗЗДН от правоимащите лица.
  Практиката показва и че често чл. 2, ал. 2 от ЗЗДН не 

се прилага по смисъла на закона, а именно, че е дос-
татъчно да се докаже, че дете е присъствало по време 
на инцидент на домашно насилие, за да се приеме, че е 
жертва на психическо и емоционално такова. В такива 
случаи част от съдебните състави изискват от пострада-
лите да доказват преки актове на насилие върху децата 
им – в разрез с нормата на ЗЗДН, международното и ев-
ропейско право.
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КАКВо НИ КАЗАХА ДЕЦАТА, РоДИТЕЛИТЕ  

И ПРофЕСИоНАЛИСТИТЕ, РАБоТЕЩИ С ДЕЦА?

Кого попитахме?

Деца от 10 до 18 години, деца, настанени в кризисен център, възрастни.

Какво ни казаха децата?

 
    
„Децата да не бъдат удряни при никакви обстоятелства. […]  

Никой човек да няма право да удря дете.“

Според две трети от децата, взели участие в анкетата, децата често стават жертва на насилие у 

дома. Някои от тях споделят, че домашното насилие е най-често срещаната форма на насилие над 

деца. Разказват за случаи, в които дете се е обадило на „един телефон“ (Националната линия за 

деца) и е разказало всичко. Не разказват какво е последвало след това.

Според част от децата, участвали във фокус групите, нужно е всеки, който забележи, че дете страда 

от насилие, да подаде сигнал за това. Трябва също така да се има предвид, че децата често не искат 

да говорят за това, което им се случва. Затова е важно повече да се говори по темата, за да могат 

и тези деца да се осмелят да споделят. Необходимо е също така да е ясно къде може да се намери 

помощ, ако си пострадал от насилие.

Какво ни казаха възрастните?

Над половината възрастни, взели участие в анкетата, също смятат, че децата често стават жертви 

на насилие вкъщи.

Според възрастните не всички имат едно и също предвид, когато става дума за насилие – някои 

хора разпознават физическия аспект, понякога на психологическия не се обръща внимание. Мно-

го често никой не реагира на случаи на насилие, защото „няма какво да се направи“.

Препоръките са свързани с повече усилия за подкрепа на семействата, така че да не се стига до 

тежки форми на насилие, а родителите да намират помощ за това как да се справят без насилие 

като възпитателен метод. Според някои възрастни проблемът с насилието се задълбочава допъл-

нително от ниската квалификация, която имат професионалистите, чиято работа е да помагат – 

ниско заплащане, лоши условия на труд; необходимо е да се развият такива специалисти, които 

реално да са от помощ за семействата.

 
  
„Препоръката ми е да има реално функционираща система,  

която да е ангажирана практически, не само с попълване  

на документация.“

Насилие в училище

През 2018 г. насилието в училище продължи да бъде 
тема, която предизвикваше общественото възмущение 
поради все по-често отразяваните от медиите стряс-
кащи случаи. Това се потвърждава и от цитираните 
по-горе данни за увеличаване на случаите на агресия 
в училищата. Въпреки предприетите мерки по действа-
щия Механизъм за противодействие на тормоза и наси- 
лието в институциите в системата на предучилищно-
то и училищното образование, системата все още се 
затруднява да прилага достатъчно ефективно както 
мерките по механизма, така и адекватни дейности за 
превенция на агресията, тормоза и насилието. В голяма 

степен това се дължи от една страна на липсата на капа-
цитет от достатъчен брой и равномерно разпределени 
подкрепящи специалисти в училищата. Учителите са 
претоварени с много отговорности и изисквания и има 
огромна нужда от външни специалисти, които да пое-
мат осъществяването на дейностите за предотвратява-
не на тормоза в училище. От друга страна, съществува 
скрита тенденция част от случаите да не се докладват, 
защото това създава допълнителна работа за педагози-
те и директорите, които не винаги срещат достатъчно 
съдействие от страна както на ангажираните служби, 
така и на родителите. 
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КАКВо НИ КАЗАХА ДЕЦАТА, РоДИТЕЛИТЕ  
И ПРофЕСИоНАЛИСТИТЕ, РАБоТЕЩИ С ДЕЦА?

Кого попитахме?
Деца от 14 до 18 години, деца от българска и ромска общност, възрастни.

Какво мислят децата?
Едва 3% от децата, участвали в анкетата смятат, че децата рядко стават жертви на насилие в учили-
ще. Всички деца смятат, че това се случва в училище.

На пръв поглед, най-често насилието в учебните заведения е бой между ученици или психически 
тормоз между ученици. Децата разпознават и сексуалното насилие – например, когато едно моми-
че е опипвано от момчетата.

Децата смятат, че насилие е и когато учител удря децата с показалка, удря ги с предмет или хвърля 
предмети по тях – като те говорят от личен опит. Размишляват дали когато учителят те накара да 
изхвърлиш храна или напитка, също не е вид насилие. Давани за пример са и случаи, в които учи-
тел е посягал сексуално на дете.

Според децата е важно високо и ясно да се каже, че това, което се случва, е нередно – и тогава е 
много по-вероятно то да спре. Някои от тях знаят, че по принцип могат да се обърнат към учите-
лите, директорите и родителите, но други не знаят как да реагират и към кого да се обърнат – най-
вече защото се срамуват и притесняват.

Коментират се и кампаниите против насилието и агресията, но има усещане, че те често са профор-
ма и не се разбира защо се правят. Ясно се вижда, че родителите и училището съществуват някак 
разделени и не си говорят, а едно дете може да страда от насилие както в училище, така и вкъщи.
Според децата е нужно да се говори повече за това как да се предотврати проблемът заедно с 
учителите и родителите, както и е нужно да се даде възможност на децата, които страдат от наси-
лие, да говорят, да потърсят помощ и да споделят. Може да има допълнителни часове в училище, в 
които да се говори повече по темата.

   
„Имахме един учител който много ме е цапардосвал през ръцете с палка 
и всичките ученици. Той загражда чиновете към стената, защото като 
тръгнеш да бягаш в стаята и като тръгне да те гони, заклещва чиновете и 
не може да мърдаш никъде и те бие.“

Какво ни казаха възрастните?
Близо 90% от възрастните участници в анкетата смятат, че децата стават много често или често 
жертва на насилие в училище.

Според тях в училище често пъти насилието е породено от това, че детето е различно по някакъв 
начин – може да е неговият етнически произход, а може и да е примерно дете с добри оценки. 
Също така възрастните смятат, че някои учители, които не могат да се справят със ситуацията, при-
бягват към насилие и заплахи.

Препоръките са свързани с повече възможности за консултиране на децата, въвличане на роди-
телите и работа с учителите, така че да бъдат по-чувствителни към процесите в класовете. Важно е 
наличието на специалисти – това да има психолог във всяко едно училище. Предложение е и да се 
работи в по-малки класове, които да позволят индивидуалното обръщане на внимание.

Макар и Механизмът да предоставя достатъчно добри 
възможности за истинска координация на заинтере-
сованите страни, все още са необходими много целе-
насочени усилия и работа с различните специалисти 
на ниво училище и община.

Само по този начин практиките биха довели до реал-
на превенция на насилието и тормоза и увеличаване 
на чувствителността и ангажираността на обществото 
към темата.
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пренебрегване и злоупотреба с деца в киберпространство

През 2018 г. Горещата линия за борба с незаконно и 
вредно за деца съдържание и поведение в интернет 
получи и обработи 6 297 сигнала: изображения на сек-
суална експлоатация на деца (детска порнография) – 6 
083; подмамване на дете – 15 и др. От получените сиг-
нали 2 255 са предадени на ГДБОП, 3 696 са препратени 
към други горещи линии от Международната асоциа-
ция на интернет горещи линии INHOPE, 3 случая са пре-
дадени на други компетентни български институции, а 
в 2 случая е поискано сваляне на вредно за децата съ-
държание.30 

От своя страна, през 2018 г., Консултативната линия за 
онлайн безопасност е отговорила на 385 запитвания, 
засягащи следните въпроси: вредно съдържание – 10; 
сексуален тормоз – 13; онлайн престъпления – 3; он-
лайн тормоз – 32; самоличност (злоупотреба със само-
личността) – 16; секстинг – 11.

Положителните стъпки, наблюдавани през 2018 г., са 
разработването на Национална програма за превенция 
на насилието и злоупотребата над деца и реализирани-
те дейности по проект „Подобряване закрилата на де-
тето и превенция на детската престъпност в България“. 
Тези действия обаче са крайно недостатъчни за пред-

пазване на децата от проблеми в интернет простран-
ството.

Продължава да има разнобой в законовите текстове, ка-
саещи сексуална експлоатация на деца през интернет. 
В Наказателния кодекс31 беше инкриминирано склоня-
ването на дете под 14-годишна възраст да участва или 
да наблюдава сексуални действия (независимо дали са 
действителни, виртуални или симулирани), като се уве-
личи и размерът на наказанието до 5 години лишаване 
от свобода. Но текстове в Закона за електронните съоб-
щения32 възпрепятстват изискване на трафични данни 
за установяването на извършителя на деяния, които не 
са квалифицирани като тежки престъпления (над 5 го-
дини). Заедно с това, Законът за специалните разузнава-
телни средства33 не дава възможност за използването 
им в такива случаи. В същото време наблюдаването на 
полови сношения (независимо дали са действителни, 
виртуални или симулирани) се приравнява по тежест с 
участието в тях и максималното наказание отново е 5 
години. Трябва да се отбележи също така, че в съдебна-
та практика рядко се използва подходящият член 155а 
от Наказателния кодекс за педофилско посегателство 
през интернет, който предвижда наказание до 6 години 
лишаване от свобода.

КАКВо НИ КАЗАХА ДЕЦАТА?

Кого попитахме?

Деца от 7 до 18 години.

Какво ни казаха децата?

Огромната част от децата, участвали в анкетата, смятат, че изобщо не са предпазени от злоупотре-

би в интернет. В същото време голяма част от тях имат достъп до интернет.

Според децата злоупотреба е да обиждаш другите онлайн. Това първоначално може да звучи като 

шега, но по-късно да стане много сериозно. Децата понякога се нагрубяват и подиграват едно дру-

го в интернет – не само с думи, но и със снимки. Това може да е отмъщение за нещо, случило се 

преди това, но може и да е просто от скука.

Друг вид злоупотреба в интернет е от възрастни към деца – когато непознати се свързват с деца. Те 

могат да ги подведат да участват или да правят неща, с които децата не са съгласни, и дори могат 

да ги подведат да се срещнат на живо. Това може да е много опасно за децата.

Голяма част от родителите не са запознати с това и не знаят с кого общуват децата им в интернет. 

Децата са по-незащитени в онлайн пространството, защото възрастните не са там, не виждат какво 

се случва, а и самите деца са по-склонни да се доверяват на някого, за когото смятат, че не може да 

ги достигне физически. Децата и родителите не си споделят какво са правили в интернет, защото 

смятат, че не е важно.

Пострадалите от злоупотреба в интернет трябва да бъдат подкрепени да споделят с някого, за да 

се вземат мерки, казват участниците. Човекът, който е злоупотребил, трябва да бъде спрян. По-

страдалите от обиди могат да бъдат подкрепени и в интернет – чрез „комплименти, лайкове и по-

ложителни думи“, смятат децата.
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КАКВо НИ КАЗАХА РоДИТЕЛИТЕ  И ПРофЕСИоНАЛИСТИТЕ, РАБоТЕЩИ С ДЕЦА? Тема: Отразяване на случаи на насилие над деца в медиитеКого попитахме?
Възрастни чрез анкета.

Какво ни казаха възрастните?65% от възрастните участници в анкетата смятат, че са малко на брой медиите, които спазват пра-

вата на децата, когато отразяват случаи на насилие над деца, или че всъщност никоя медия не 

го прави. Те споделят, че когато случай на насилие се отрази по начин, който „изтезава“ детето и 

неговото семейство, то така върху него още веднъж се упражнява насилие. Препоръката е да се 

обсъди нормативната разпоредба за достъпа на медиите до деца, показване на лица, интервюта и 

заснемане.

ПРЕПоРЪКИ 

 Да се съгласува работата на полиция, социални 
служби, прокуратура, съд и здравеопазване, така че 
да се гарантира по-ефективно взаимодействие при 
случаи на насилие над деца, като се въведе единна 
информационна система за регистриране на всички 
сигнали за насилие над деца и тяхното развитие;

 Включване на Координационния механизъм в  
законодателството със съответни изисквания за 
длъжностните лица и санкции за неспазването им, 
както и реформирането му на базата на широк ана-
лиз на неговата ефективност;

 Държавата да изведе като ясен фокус в своята 
работа защитата на децата от домашно насилие, като 
въведе различните гаранции за защита, подкрепа 
и превенция на домашното насилие, предвидени в 
международното право;

 Висшият съдебен съвет и Националният инсти-
тут на правосъдието да консултират програмата за 
обучение на съдии по ЗЗДН и да включат в нея пси-
холози, социални работници и др. експерти;

 Да се подсили и гарантира успешното прила-
гане на Механизма за противодействие на тормоза 

и насилието в системата на предучилищното и учи-
лищното образование на ниво училище и община, 
чрез повишаване на ефективността по координация 
на всички засегнати институции;

 Да се хармонизира законовата уредба в съот-
ветствие с най-новите тенденции в противодействи-
ето на сексуалните посегателства срещу деца през 
интернет, така че да се осигури ефикасното иденти-
фициране на извършителите и да се налагат съответ-
стващите на тежестта на престъплението наказания;

 Държавните институции да поемат своя ангажи-
мент да съ-финансират дейността на Националния 
център за безопасен интернет и да подпомагат дей-
ностите по обучение на децата и младите хора за от-
говорно и безопасно ползване на информационните 
и комуникационни технологии;

 Да се планира и въведе системен подход чрез 
държавните образователни изисквания и въвежда-
не на темата за интернет като най-важно средство 
за комуникация и социализация по подходящ начин 
в учебното съдържание по обществените науки и 
предметите за гражданско образование.
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3. 
РАННо ДЕТСКо РАЗВИТИЕ
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рАННО ДЕТСКО 
рАЗВИТИЕ 

ДОБър 3,50  

Въпреки заявените намерения и усилия, 
все още в страната ни предоставянето 
на интегрирани услуги за ранно детско 
развитие е недостатъчно. На лице са 
проблеми във взаимодействието и 
координацията между различните системи 
за обезпечаване на потребностите на 
децата в най-ранна възраст.

Изключителната важност на инвестициите в ранното 
детско развитие е все по-осъзната както в междунаро-
ден план, така и в България. Това се дължи на натруп-
ването на научни изследвания в последните години, 
които сочат, че развитието на детето в ранна възраст34  
дава много голямо отражение върху цялостното по-на-
татъшно развитие на човека, така и на растящото вни-
мание към тази тема от страна на много национални и 
международни организации и институции. 

Няколко са съществените области на въздействие по 
отношение на ранното детско развитие, на които след-
ва да се обърне внимание, за да може всяко дете да 
постигне своя потенциал за развитие. През май 2018 г. 
Световната здравна организация, УНИЦЕФ и Световна-
та банка приеха Рамка за пълноценна грижа35, според 
която тези области включват: майчиното и детско здра-
ве, храненето, ранното учене, сигурността и безопас-
ността на децата, и отзивчивите родителски грижи36, с 
особен акцент върху необходимостта от интегрирани 
междусекторни политики и добра координация между 
здравните, образователните и социалните системи.

Източник: World Health Organization, United Nations Children’s Fund, World Bank Group. Nurturing Care for Early Childhood Development: a framework for helping 
children survive and thrive to transform health and human potential. Geneva, 2018.
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Детско население на България 2017 г.

Майчино и детско здраве 

Здравните грижи по време на бременността и след 
раждането на детето имат основна роля в гарантира-
нето на детското развитие в ранна възраст. Национал-
ната програма за подобряване на майчиното и детско 
здраве 2014-2020 е основния стратегически документ, 
чрез който се прилагат политиката, мерките и услугите, 
насочени към майчиното и детско здраве. По програ-
мата функционират 31 здравно-консултативни центъра 
(ЗКЦ), в които се предоставят специализирани консул-
тации и грижи за бременни, родилки с патология на 
бременността, деца, деца с увреждания и хронични за-
болявания, недоносени деца. Един от успехите на Про-
грамата е разработването на механизъм и въвеждането 
на неонатален слухов скрининг в лечебни заведения 

със структури по неонатология, с цел ранно диагно-
стициране и навременна интервенция при увреждане 
на слуха, устойчиво реализиран от 2015 г. До края на 
септември 2018 г. в Министерство на здравеопазване-
то38 са постъпили данни за 40 786 изследвани деца, при 
заложени 60 000 за годината. Като сравнение, за същия 
период през 2017 г. са обхванати 42 208 деца при зало-
жени прегледи за 55 000 деца.  

В същото време обаче, притеснителна е явната 
тенденция за намаляване на работата на здравно-
консултативните центрове. В периода януари-сеп-
тември 2018 г., са проведени 5 684 медицински консул-
тации и домашни посещения, при заложени за годината  
12 000.

Политиките за ранно детско развитие бяха определени 
като един от приоритетите в социалната сфера на бъл-
гарското председателство на Съвета на Европейския 
съюз през първата половина на 2018 г. В рамките на 
председателството и по предложение на България, от 
Съвета на министрите бяха приети Заключения относно 
политиките за ранното детско развитие, които утвърж-
дават тяхната важност за постигане на напредък в бор-
бата с бедността и социалното изключване, както и пра-
вят връзка с Европейския стълб на социалните права, 
провъзгласен през 2017 г., в който е отредено основно 
значение на ранното детско образование и грижа. 

Приемането на интегрирана междусекторна стратегия 
за ранно детско развитие в България е сред основните 
искания на организациите и професионалистите, рабо-
тещи в тази сфера, включително и от създаденото през 
годината неформално обединение от 50 организации и 
професионалисти „Алианс за ранно детско развитие“. В 
резултат на активно застъпничество в тази област, през 
септември 2018 г. към МОН беше сформирана между-
институционална работна група със задачата да изра-

боти Национална стратегия за ранно детско развитие. 
Работната група проведе няколко заседания през 2018 
г. и се очаква стратегията да бъде факт през първата по-
ловина на 2019 г. Сформирането на работната група е 
положително развитие, както и фактът, че за неин зам.- 
председател е определен представител на гражданско-
то общество.  

Очаква се през стратегията да могат да бъдат адреси-
рани редица проблеми, които в момента са налице и 
представляват пречка за осигуряването на оптимален 
старт в живота на всяко дете. Такива проблеми има във 
всички системи, които имат отношение към насърча-
ването на ранното детско развитие – здравната, обра-
зователната и социалната системи – липсата на взаи-
модействие и координация, на семейно-ориентиран 
подход и подкрепа за родителите, отсъствие на поли-
тика за свободното време и културните занимания на 
децата, и липса на адекватни политики и мерки, насоче-
ни към децата с увреждания и забавяне в развитието37. 
Общият брой на децата от 0-7 г. е 533 905, което е 42.4% 
от детското население.

Деца  
8-18 

години

Деца  
0-7 

години
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Извършените лабораторни изследвания и консулта-
ции в рамките на биохимичен скрининг за бременни 
за оценка на риска от раждане на дете със Синдром на 
Даун, други анеуплоидии, спина бифида, аненцефалия 
и тежък дефект на коремната стена за първото шест-
месечие на 2018 г. са 9 762, а към края на септември –  
14 945, при заложени 30 000. При част от представе-
ните данни (например домашните посещения и меди-
цинските консултации), не може да се разбере нито 
броят на децата, нито на бременните – т.е. към кого 
са били насочени, нито пък типът на заболяванията и 
патологиите. Това намаление може да бъде обяснено 
с проблемите във функционирането на Центровете, 
сред които липсата на единна методика на работа, 
неизградената (макар и предвидена) организационна 
структура, както и недостатъчната информираност за 
съществуването им чрез провеждане на национални 
и местни кампании, за които проблеми Национална 
мрежа за децата алармира в Бележник 2018. Липсва 
информация и за плановете на МЗ за осигуряване на 

устойчивост на Центровете след края на изпълнение-
то на Националната програма.

Въпреки заложения безплатен преглед за проследя-
ване на бременността, много неосигурени бременни 
жени нямат достъп до наблюдение от специалист. За 
цялата 2018 г. по Наредба 26/2007 на МЗ броят ражда-
ния от здравно неосигурени жени е бил 7 172, а броят 
прегледи при специалист по акушерство и гинеко-
логия е бил 2 805, с отчетени медико-диагностични 
дейности – 9 664. Наблюдава се драстична разлика в 
регионалното прилагане на Наредбата: в София-град 
585 раждания с извършени 2 прегледа, в Пловдив  
591 с 4 прегледа, докато в Сливен, броят на раждани-
ята е най-голям за страната – 674, с извършени 365 
прегледа. 

На национално ниво липсват данни за броя на обхва-
натите в наблюдение здравно осигурени бременни 
жени, както и на какъв етап от бременността е започ-
нало наблюдението.

 7 172  раждания от здравно неосигурени жени

 2 805 прегледи при специалист по акушерство и гинекология

 9 664   отчетени медико-диагностични дейности 

585    2 прегледи специалист АГ

591    4 прегледи специалист АГ

674    365 прегледи специалист АГ

Раждания

София

Пловдив

Сливен

проведени медицински консултации и домашни посещения

пример за извършени прегледи на здравно неосигурени бременни жени

раждания и прегледи на здравно неосигурени бременни жени за 2018 г.

5 684 
заложени  
12 0000

6 192 
заложени  
30 0000

13 230 

01 – 09 м.01 – 09 м.09 м. – 09 м.

2018 г.2017 г.2015 – 2016 г.

Източник: Национална здравноосигурителна каса
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КАКВо НИ КАЗАХА РоДИТЕЛИТЕ  

И ПРофЕСИоНАЛИСТИТЕ, РАБоТЕЩИ С ДЕЦА? 

Кого попитахме?
Здравно неосигурени майки с ниски доходи, майки на недоносени деца, възрастни чрез анкета.

 
  
„До 18 г. – имаш право на лекар, след 18 г. – нямаш право на лекар, ако не 

работиш.“ Здравно неосигурена бременна

 
  
„Ако бях останала само на ниво посещение в кварталната поликлиника, където 

да ме мерят на кантар основно и със сантиметър – съм щяла да бъда реално с 

непроследена бременност.“ Здравноосигурена бременна

Какво мислят?
Малко повече от половината възрастни участници в анкетата съобщават, че само някои родилки и децата 

им получават адекватни здравни грижи, докато други – не. 32% от участниците в анкетата смятат, че твър-

де малко или почти никои родилки и техните деца не получават адекватни здравни грижи.

Едно от големите предизвикателства е намирането на достоверна информация. Няма единен информа-

ционен източник, от който бременните да могат да получат достоверна информация и в голямата си част 

тя се обсъжда в интернет или с близки и роднини. Изключително важно е жените да знаят как да се гри-

жат за себе си – хранене, движение, почивки, витамини и минерали, прегледи и т.н. Нужен е по-добър 

достъп и до информация относно правата по време на бременност – кое се покрива от Здравната каса, 

кое не, и къде може да се получи допълнителна квалифицирана помощ. Както споделя участник в анкета-

та – „научаваш се чак на второто дете“.

Най-голяма необходимост жените виждат в полагането на по-големи усилия за проследяването на бре-

менността – без значение дали жената е здравноосигурена или не. Възможно е жената да има достъп 

само до два или три скрининга с ехограф по време на цялата бременност, а голяма част от здравно неоси-

гурените споделят, че не са имали никакъв достъп до лекар, включително и до гарантираните в момента 

преглед и еднократно изследване. За част от тях това е довело до посещения в „Спешна помощ“ като 

безплатна здравна услуга. Има и примери за прехвърляне на проследяването от един специалист към 

друг, като между тях няма връзка и комуникация и част от информацията се губи. Невинаги самите спе-

циалисти насочват към всички необходими изследвания, дори и те да са платени. Голяма част от жените, 

независимо дали са здравнонеосигурени или не, използват платени услуги.

Основните грижи, от които имат нужда майките по време на бременността, са отново свързани с просле-

дяването на бременността – редовни, ежемесечни ехографски прегледи, изследвания за възможни про-

блеми, скрининг, фетална морфология за всички жени, независимо дали са здравно неосигурени или не. 

Особено при рисковите бременности, изследванията трябва да са повече и по-чести. В идеалния случай 

бременността трябва да се проследява от един лекар. Изключително важно е и отношението, сигурнос-

тта и доверието между лекаря и пациентката. Не бива да се забравя и психологическата подкрепа – осо-

бено в случаи на усложнена бременност, когато едновременно е необходима информация за това, какво 

очаква родителите, и подкрепа при вземането на решение. Друга тема, която се повдига, е достъпът до 

специалисти за жените, които живеят в малки населени места, където е нужно най-малкото да има мобил-

ни екипи, вместо бебетата да се транспортират напред-назад.

По време на раждането, макар самата услуга да е безплатна, се изискват допълнителни консумативи. Не 

на последно място, изборът на специалисти по време на раждането не трябва да се определя от финансо-

вите възможности. Към момента най-добрите специалисти са в големите градове, а достъпът до тях почти 

винаги е платен. Наред с това, има разлика в отношението към осигурените и неосигурените, включител-

но и случаи на принуда за плащане на сума за осигуряване на безпроблемно раждане.

В най-ранна детска възраст важни са профилактичните прегледи и посещенията на медицинско лице у 

дома по ясно разписана схема. При необходимост, лекарят може да насочи родителите към допълнител-

ни изследвания и консултации със специалисти. Необходимо е грижата да е достатъчно добра, за да не 

се налага да се ходи „на частно“. Друго затруднение са лекарствата – не винаги родителите могат да си 

позволят закупуването им.

Не на последно място, нужни са грижи и за самите лекари – когато тяхната работа не е обезпечена, без 

възможности за почивка и добро заплащане, страда тяхното отношение и грижата за пациентите.
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Всяка година в България се раждат приблизително  
6 000 недоносени деца. 30% от тях страдат от тежки ув-
реждания, а при 50% се отчитат по-леки, но дългосроч-
ни затруднения като обучителни трудности, задръжки 

в езиково-говорното развитие, моторни затруднения и 
психо-социални проблеми39. 

В Приоритет № 5 на Националната програма за по-
добряване на майчиното и детско здраве 2014 – 2020 
(НППМДЗ) е заявен държавен ангажимент за подобря-
ване на грижите за недоносените деца, в това число за 
проследяване и рехабилитация, провеждане на инфор-
мационни кампании и обучения за родители относно 
ползите от проследяването и рехабилитацията при не-
доносените; изработване на карта на предоставяните 
услуги за недоносени деца; обновяване на неонатоло-
гичната апаратура.

Ситуацията с разработването на механизъм и въвеж-
дането на скрининг за ретинопатия при недоносените, 
който също е сред посочените държавни ангажименти, 
е силно притеснителна. Независимо, че неонатологич-
ните отделения към няколко областни града в страната 
вече разполагат с ретинална камера (София, Пловдив, 
Варна, Русе, Стара Загора и Плевен), липсват необходи-
мите специализирани обучения на лекарите за правил-
но разчитане на резултатите от този скрининг, както и 
координация между различните неонатологични звена 
в страната, така че да се обезпечи доброто предаване и 
обсъждане на данните от скрининговото изследване. В 
резултат на това възникват тежки последствия за реди-
ца недоносени новородени41. 

Изготвянето на национален регистър на недоносените 
деца и създаването и внедряването на алгоритъм за 
комплексно проследяване на тяхното развитие е от из-
ключителна важност за последващото им проследява-
не и планиране на необходимата подкрепа, предвиде-
ни в Програмата, но без същински действия. Тревожен 
е фактът, че във финансовия разчет на Програмата за 
тази дейност не е отделен бюджет, както и че изпъл-
нението  бива предвидено за периода 2014 – 2015 г., 
а към 2018 г. все още липсва какъвто и да е резултат, 
както и заявено намерение за провеждане на нов опит 
за обезпечаване.42 Към момента информацията, която 
в България се използва за определяне на броя на не-
доносените деца с увреждания или трудности в разви-
тието, се базира на прогнози, изведени от данните, пре-
доставени от Световната здравна организация, което е 
крайно недостатъчно.

Изработването на карта на предоставяните услуги за 
рехабилитация на недоносени деца е друг държавен 
ангажимент, останал неизпълнен назад във времето – 
планиран за периода 2014 – 2015, отново без предви-
ден бюджет43 .

5 952
недоносени деца 

= 9,9% 
от живородените40. 

  Изследване сред жени, родили преждевременно 

 92,9%  не са имали никаква възможност да практикуват метода кожа-до-кожа
 53,4%  имат само най-обща информация за метода кожа-до-кожа
 37%  са виждали детето си веднъж седмично
 93%  не са получили информационни материали по темата
 62%  не са били насърчавани да бъдат с детето си, докато е в кувьоз
 65%  не са насърчавани да поддържат лактацията си
 75%  от родителите не са получили психологическа подкрепа
 70%  смятат, че институциите изобщо не помагат
 33%  не са информирани за грижите след изписването

Направено по поръчка на Фондация „Нашите недоносени деца“, осъществено през месец юни 2016 г. от агенция BluePoint
Обхват и тип на изследването: национално количествено изследване
Целева група: жени, родили преждевременно своето дете/деца
Обем на извадката: 571

2017 г.
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По отношение на планираното дооборудване на неона-
тологичните отделения в страната с животоспасяваща 
апаратура, като положителен резултат следва да се от-
чете закупуването от Министерство на здравеопазване-
то на 437 високотехнологични медицински апарата по 
неонатология и пренатална диагностика през пролетта 
на 2017 г. С тях се постига подобряване на качеството на 
услугите в 34 лечебни заведения в цялата страна.  

За поредна година остана нерешен и въпросът с акушер-
ския модел на грижа и въвеждането му като ефективна 
практика и ресурс у нас. 

Въпреки широкия обществен интерес, професионален 
дебат и изпратени редица становища към МЗ по време 
на общественото обсъждане, не бе приет медицински 
стандарт по „Акушерство и гинекология“.

На този етап действията по отношение на въвеждането 
на патронажната грижа в страната се свеждат на ниво 
съгласуване на документация, разписване на проект и 
кандидатстване към Оперативна програма „Развитие на 
човешките ресурси“ от МЗ.  

КАКВо НИ КАЗАХА РоДИТЕЛИТЕ  

И ПРофЕСИоНАЛИСТИТЕ, РАБоТЕЩИ С ДЕЦА?

Тема: Грижа за недоносените деца

Кого попитахме?
Здравно неосигурени майки с ниски доходи, майки на недоносени деца, възрастни чрез анкета.

Какво ни казаха възрастните?

По отношение на недоносените деца липсва покриването на необходимия минимален праг на гри-

жа. Например, част от консумативите за децата се поемат, но други – не – и родителите трябва да 

ги закупуват. Това е трудно, ако родителите нямат големи финансови възможности. Общопрактику-

ващите лекари и педиатри невинаги са съгласни да поемат недоносени деца и деца с увреждания. 

Достъпът до лекарства също е затруднен в немалка част от случаите.

Хранене

Въпреки доказаните ползи от кърменето за развитие-
то на децата, честотата му в България продължава да 
бъде ниска. СЗО и УНИЦЕФ препоръчват бебетата да не 
бъдат хранени с нищо друго освен с майчина кърма в 
първите 6 месеца от живота си, след което да продъл-
жават да бъдат кърмени и захранвани с други безопас-
ни и питателни храни. В този контекст, страните членки 
на СЗО са поели ангажимента да повишат нивата на из-
ключителното кърмене през първите 6 месеца от жи-
вота на бебетата до най-малко 50% до 2025 г. като една 
от глобалните цели за храненето. За България най-ско-
рошните национално представителни данни сочат 1,3% 
изключително кърмене.44  Неподходящата продажба и 
разпространение на адаптирани млека продължава да 
подкопава усилията за подобряване и удължаване на 
периода на кърменето.

Чрез Наредба № 13 от 23.07.2014 г. за утвърждаване на 
медицински стандарт „Неонатология“ МЗ създава ус-
ловия за ранно започване на кърменето и възможност 
майката да бъде с детето си 24 часа. Една от основни-
те медицински дейности в неонатологията е свързана 
именно с промоция на естественото хранене, подго-
товката и обучението на майката за кърмене на ново-
роденото дете, която следва да се извършва от лекари 
с призната специалност по неонатология, педиатрия и 
от общопрактикуващи лекари. По отношение на стиму-
лиране на кърменето45, чрез РЗИ се разпространяват 
„Препоръки за здравословно хранене преди и по вре-
ме на бременност и кърмене“ и се организират в нача-
лото на месец август мероприятия за „Световна седми-
ца на кърменето“. 
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КАКВо НИ КАЗАХА РоДИТЕЛИТЕ  

И ПРофЕСИоНАЛИСТИТЕ, РАБоТЕЩИ С ДЕЦА?

Кого попитахме?
Майки на деца от 3 до 12 години, възрастни чрез анкета.

Какво мислят?
Над половината от участниците в анкетата смятат, че някои деца в ранна детска възраст у нас се хра-

нят здравословно, а други – не. Голямата част от останалите се разделя между мнението, че твърде 

малко деца се хранят здравословно и че повечето деца се хранят нездравословно.

По отношение на кърменето, сред майките е споделено разбирането, че липсва информация по от-

ношение на кърменето. Ако има такава, тя понякога се получава от личния лекар или от близки и род-

нини. Информацията трябва да бъде насочена не само към ползите от кърменето за детето и какво да 

се направи при трудности, но и към здравословно хранене на майката, което понякога е затруднено, 

поради липса на финансови средства.

От бъдещите майки 100% са имали намерение да кърмят преди да родят, но 98% не 
са получили информация за подготовка и обучение за кърмене по време на посеще-
ние на женска консултация; 88% са направили опит за кърмене по време на престоя 
в родилно отделение, но същевременно само 11% считат помощта за кърмене в ро-
дилно отделение за достатъчна. Голяма част от интервюираните майки са потърсили 
допълнителна информация – 67% са посещавали лекции за подготовка за процеса на 
кърмене, но за съжаление 15% са преустановили кърменето преди навършване на 1 
месец на детето/децата. След установяване на проблеми, 47% са потърсили помощ от 
медицински консултант по кърмене – акушерка за проблеми свързани с кърменето в 
първия месец след раждането, както и 12% са потърсили помощ от немедицинско лице 
(доброволци от Национална асоциация „Подкрепа за кърмене“, “Ла Лече Лига – инфор-
мация и подкрепа за кърмене – от майки за майки“). 

Изследване, направено от фондация „За майчино и детско здраве“, сред 379 жени родили през 2018 г. показ-
ва тревожни тенденции. 

„Смятате ли, че поставянето на 
новороденото върху тялото на майката, 

веднага след раждането е практика, която 
благоприятства развитието на детето и 

качеството на връзката му с майката?“ (%)46

„Имахте ли възможност да накърмите 
детето си веднага след раждането?“ (%)47

77% 
Не

23% 
Да

82% 
Да

12% 
Не

6% Не мога да 
преценя
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ранно учене

От гледна точка на услугите за ранно детско образова-
ние и грижа, системата в България разделя децата в от-
делни обособени структури – детски ясли (до 3-годишна 
възраст) и детски градини (децата на възраст 4-7 г.). За 
децата на 2-годишна възраст е възможно създаването 
на яслени групи към детските градини. Към 31.12.2017 г. 
броят на децата в детските ясли е 32 429, което е 12.3% от 
детското население във възрастовата група от 0 до 3 го-
дини, а когато се добавят яслените групи, броят става 52 
522 деца, което представлява 20% от децата на възраст 
0-3 г., обхванати от услуги за ранно детско образование и 
грижа. Този дял е значително под целта на Европейския 
съюз (т.нар. Цел от Барселона) за обхват на децата в тази 
възрастова група, която е за 33% обхват.

Основно предизвикателство е продължаващото пре-
обладаване на медицинския подход в детските ясли. 
Персоналът в тях е основно медицински и използвани-

те подходи към грижата за децата са остарели. Необхо-
дим е по-голям акцент върху ученето на децата в ранна-
та възраст и използването на модерни педагогически 
подходи за насърчаване на развитието им, които в тази 
възраст са базирани основно на играта. И тази година 
не бяха приети стандартите за ранно детско развитие, 
които са регламентирани в Закона за предучилищното 
и училищното образование, и не са предприети и стъп-
ки по отношение на все по-ясната нужда от реформа в 
детските ясли. 

Качественото предучилищно образование също е от 
ключово значение за развитието на децата в ранната 
възраст и подготовката им за включване в начално об-
разование. Обхватът на децата на възраст 3-6 години 
в детските градини е 81% през 2017/2018 г.48 и е далеч 
под целта на Европейския съюз от Барселона за 95% 
обхват. 

Причините за това не са подробно изследвани, като 
МОН50 изтъква като фактор недостига на места в дет-
ските градини в големите градове, недостатъчните въз-
можности за посещаване на детска градина в малките 
населени места и недостатъчния брой педагогически 
специалисти. Предприети са мерки за обхващане на де-
цата, като част от разработения механизъм за обхваща-
не и превенция на отпадането от училище51, в резултат 
на който в детска градина през последната година са 
записани 10 837 деца. 

Като мярка за повишаване на обхвата е заложено и 
намаляване на възрастта на задължителното обра-
зование до 4 г.52 През годината имаше опит това да се 
предложи, но за да бъде приета подобна мярка, е не-
обходим както широк обществен дебат, така и мерки за 
повишаване на качеството на грижата и образованието 
в детските градини, които са източник на притеснения 
за много родители. Важно е да се обсъждат и финансо-
вите бариери пред достъпа до детска градина, предвид 
липсата на възможност за много семейства да плащат 
свързаните с това такси. 

5% (13 общини)
предлагат безплатен достъп  

до детска градина  

за 5-6 годишните

3,4% (9 общини) 

предлагат безплатен достъп  

до детска градина  

за всички деца53

265 общини  

в България

от 0-3 години

20% 
от 3-6 години

81% 

ЦЕЛ на ЕС 
33% 

ЦЕЛ на ЕС 
95% 

Обхват на ранното детско образование и грижа49
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КАКВо НИ КАЗАХА РоДИТЕЛИТЕ  

И ПРофЕСИоНАЛИСТИТЕ, РАБоТЕЩИ С ДЕЦА?

Кого попитахме?

Майки на деца в ранна детска възраст, педагози, възрастни чрез анкета.

Какво мислят?

Най-голямата група възрастни участници в анкетата (32%) смятат, че има начини за учене и развитие 

на малките деца и те са като цяло достъпни, но за съжаление са малко. Останалите се разделят между 

мнението, че начините за подкрепа на ученето и развитието на малките деца са малко и недостъпни 

или че са достатъчно, но могат да бъдат и по-достъпни.

Майките и педагозите споделят, че детската градина е важна, тъй като учи децата да бъдат самосто-

ятелни, да общуват, да се съобразяват с другите. За децата, чийто майчин език не е българският, тя е 

важна и за владеенето на български език, което значително подпомага подготовката за училище.

Двете най-коментирани теми във връзка с услугите за ранно детско развитие са достъпът до тях и 

необходимостта от подход, подкрепящ индивидуалното развитие на всяко дете. Проблемът с достъпа 

е на две нива. От една страна за част от родителите таксата в детската градина представлява предиз-

викателство. Друг проблем е липсата на битови условия дрехите на детето да се изперат и то да се 

подготви за посещение на детската градина. От друга страна, в големите градове липсват достатъчно 

места в детските градини, докато в същото време няма достатъчно подкрепени алтернативи като ро-

дителски кооперативи и други услуги. Това прави невъзможно семейството да направи избор, който 

да е най-добрият за детето и неговите родители, включително и от гледна точка на разбиранията им 

за възпитанието на детето. Увеличаването на местата в групите не посреща този проблем, а напро-

тив – задълбочава другия, а именно – качеството на грижата за децата, която в голяма група среща 

съществени затруднения.

От гледна точка на грижата, нужна е повече подкрепа както за родителите, така и за специалистите, 

пряко работещи с децата от гледна точка на тяхната квалификация и развитие. Би помогнало и ако 

се намали административната тежест върху учителите. Сравнително често се споменават яслите като 

пример за медицински тип грижа, а не толкова като насочени към развитието на детето. Нужни са и 

повече условия за физическа активност и игра навън.

Предложение извън темата за детските градини е създаването на места за игра и общуване на най-

малките – било то места за игра в читалища или турове в музеи.

ранна детска интервенция 

Услугите за ранно детско развитие следва да бъдат дос-
тъпни за всички деца, включително за децата с увреж-
дания, специални потребности и забавяне в развитието. 
За яслите липсват данни за броя на такива деца, а в дет-
ските градини те са 3 342 през 2017/201854 г. От ключово 
значение е обучителните затруднения и забавянето в 
развитието да се разпознават на възможно най-ранен 
етап. По данни на МОН55, през 2017/2018 г. са организи-
рани обучения за 1 752 специалисти от детските градини 
за въвеждане и прилагане на ранен скрининг на 3-3,5-го-
дишните деца за обучителни затруднения, но все още не 
е налице валидиран инструмент, нито е ясно сред кол-
ко деца той реално е приложен или какви последващи 
стъпки се предприемат, ако се установят трудности. 

Национална мрежа за децата, чрез международен кон-
султант, направи оценка на потребностите на правната 
и политическата рамка за въвеждане на ранната детска 
интервенция (РДИ), чрез която бяха изведени препоръ-
ки и стъпки за установяване на национална система и за 
развитие на услуги за родители и деца в ранна възраст, 

при които е установено забавяне в развитието,  увреж-
дания и/или нужда от подкрепа за психичното им здра-
ве. Наблюдава се тенденция за увеличаване на броя на 
ново-регистрирани деца с увреждания през годините, 
като причините не са изяснени. Абсолютният брой деца  
с увреждания се увеличава, независимо от демограф-
ския срив и намаляването на раждаемостта през годи-
ните.

Освен услугите по РДИ, интегрираните услуги по ранно 
детско развитие, които функционират в 64 общини (пре-
доставяни по проект, финансиран от Оперативна про-
грама „Развитие на човешките ресурси“ и първоначално 
от Световната банка), и които съчетават здравни, обра-
зователни и др. елементи, включително и РДИ, съгласно 
предоставена информация от МТСП56, предстои да се 
разширят в национален мащаб. След края на финанси-
рането по Европейските фондове през 2019 г. тези услу-
ги следва да се финансират от държавния бюджет, като 
се предвижда това да стане основно чрез надграждане 
на дейностите в ЦОП, ДЦДУ и ЦСРИ. 
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КАКВо НИ КАЗАХА РоДИТЕЛИТЕ  

И ПРофЕСИоНАЛИСТИТЕ, РАБоТЕЩИ С ДЕЦА?

Кого попитахме?
Възрастни чрез анкета

Какво мислят?
44% от анкетираните смятат, че твърде малко родители имат достъп до достатъчно различни спе-

циалисти за помощ и подкрепа, ако имат притеснения за децата си. Други 29% смятат, че само 

някои родители имат такъв достъп, а други – не.

Според участниците в отдалечените от големите градски центрове райони на България има недос-

тиг на специалисти, които да оказват редовна терапевтична и профилактична подкрепа за деца 

със специфични заболявания. Това налага родителите да пътуват ежеседмично, за да осигуряват 

достъп на детето до психолог, логопед, рехабилитатор.

Закрила на детето, сигурност и безопасност 

Положителен е фактът, че през месец май 2018 г. със 
заповед на АСП беше спряно настаняването на деца до 
3-годишна възраст без увреждания в ДМСГД, а по-къс-
но през годината беше даден старт на процедурата за 
закриване на всички останали ДМСГД в страната. Бяха 
направени и някои промени в методиката на ЦОП и 
предложени такива в Наредбата за условията и реда за 
осъществяване на мерки за предотвратяване на изоста-
вянето на деца и настаняването им в институции, както и 
за тяхната реинтеграция.

Тези мерки, в своята съвкупност, следва да гарантират 
правото на всяко дете да се развива в семейна среда, 
което е от основно значение. Неслучайно семейната 
среда и отзивчивите грижи са една от сферите на въз-
действие в ранното детство, които следва да залегнат в 
Стратегията за ранно детско развитие като силни меха-
низми за подкрепа на родителите и насърчаване на по-
зитивното родителство във всички етапи от развитието 
на децата.

ПРЕПоРЪКИ 

 Приемане на единна междусекторна Стратегия 
за ранно детско развитие и разпознаването  като 
широка платформа за съвместни действия между 
всички институции и заинтересовани страни;

 Разработване и утвърждаване на организа-
ционна структура, единна методика и стандарти за 
работа, система за мониторинг и контрол на здрав-
но-консултативните центрове за майчино и детско 
здраве в страната;

 Пълно въвеждане в нормативната уредба и в 
практиката на препоръките на СЗО от 2016 г. за про-
следяване на бременността при всички бременни 
жени;

 Въвеждане на патронажни грижи, насочени към 
бременните жени и малките деца, функциониращи с 
интегриран подход;

 Промяна в начина, по който се събират и водят 
данните за статистическата отчетност, за да се наба-
вят ключови липсващи данни и да са налице реалис-
тични и надеждни данни за развитието на децата;

 Създаване на регистър на недоносените деца 
в България с цел последващо проследяване на раз-
витието им след изписване от родилния дом до 3-го-
дишна възраст и гарантиране на необходимите со-
циални услуги в общността;

 Въвеждане на задължителен национален скри-
нинг за диагностика и терапия на ретинопатия при 
преждевременно родени деца;

 Въвеждане в практиката на единни стандарти за 
ранното детско развитие;

 Предприемане на мерки за увеличаване на де-
цата в услуги за ранно детско образование и грижа;
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 Промяна на подхода в грижата за децата в дет-
ските ясли – от предимно медицински, към обучите-
лен/образователен, както и промяна в изискванията 
за длъжностите – повече педагози за сметка на меди-
цинските лица;

 Мерки за насърчаване на кърменето и подобря-
ване на храненето на децата, насърчаване на здра-
вословното поведение у родителите; 

 Постоянен мониторинг на ефективността на 
мерките за превенция на изоставянето на децата и 
разделянето им от семействата, като за тези от тях, 
за които това е невъзможно, следва да се осигури се-
мейно-базирана грижа в приемни семейства;

 Повишаване на професионалните квалифика-
ции на специалистите, работещи в различните ин-
ституции и услуги за деца в ранна възраст, с оглед 
разбирането им за ранното детско развитие и умени-
ята им за взаимодействие със семействата;

 Осигуряване на устойчивост на интегрираните 
услуги за ранно детско развитие и разширяване на 
мрежата от услуги, включително и за РДИ; 

 Провеждане на информационни кампании за 
значението на ранното детство като уникален пери-
од в човешкия живот и повишаване на осъзнатостта 
на родителите за нуждата от стимулиращи и отзив-
чиви грижи.
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ДЕТСКО ЗДрАВЕ 

ДОБър 3,50  

Все още е налице явната нужда от общи 
усилия и концентриране на вниманието 
върху наболели теми и прилагането на 
комплексен подход спрямо здравните 
нужди на децата. 

Делът на хората, ваксинирани срещу някои заразни болести, като морбили и полиомиелит, е под равнището, 
което гарантира имунитета на цялото население58.

Ваксинопрофилактика 

По отношение на ваксинопрофилактиката в България 
се отчитат няколко основни проблема. Един от основ-
ните е, че имунизационното покритие на подлежащи-
те лица е под препоръчителния минимум. Обхватът на 
населението по задължителния имунизационен ка-
лендар за отделните ваксини във възрастта от ражда-
нето до първата година варира от 90.4% до 95.8%57, т.е. 
може да се смята за задоволителен. Тревожно обаче 
е състоянието при децата на една година и половина 
(дифтерия, тетанус, коклюш, полиомиелит и хемофи-
лус инфлуенца) – 65.1%. Особено безпокойство буди 
имунизационното покритие при децата в предучи-
лищна възраст (6 години) – при тях покритието за диф-
терия, тетанус, коклюш и полиомиелит е 49.4%. Това 
означава, че процентът на имунизационния обхват в 
предучилищна и училищна възраст намалява, и про-
пуските в задължителните реимунизации стават още 

по-големи в сравнение с възрастта до 2 години, когато 
имунизационният календар е най-активен. 

Съществуват и проблеми в снабдяването с ваксини. 
Основната причина за това е липсата на практика на 
дългосрочни договори с доставчиците – най-малко за 
три години, което се изисква поради особеностите в 
производството на ваксини – проверки за ефектив-
ност и сигурност, които са с продължителност между 
18 и 36 месеца след като ваксината е произведена. 

В страната ни липсва и системно проучване на нагла-
сите на населението към ваксинопрофилактиката, 
включително и на общопрактикуващите лекари и педи-
атрите, както се препоръчва от СЗО. Това е основният 
инструмент за изграждане на ефективна проваксинал-
на политика, основана на доказателства. 

 
  „Всяко дете има право да живее и да изживее детството си 
щастливо – тоест здравето на децата трябва да е приоритет, 
а не да се събират суми за лечение с СмС-и, при всичките ми 
уважения към благотворителността“.

Мнение на възрастен участник в анкета във връзка с подготовката на „Бележник 
2019: Как децата, родителите и професионалистите оценяват държавата?“
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утвърждаване на модела на здравните медиатори  

През 2018 г. мрежата от здравни медиатори се разшири 
с нови 15 работни места, като така общият им брой стана 
230 в 116 общини. 

Здравните медиатори (ЗМ) се назначават на работа към 
общините и обслужват квартали и/или населени места, 
в които живеят уязвими общности, избират се с конкурс 
и преминават през обучение в Медицински университет 
за придобиване на професионална квалификация. През 
2018 г. текстове, които се отнасят до дейността на здрав-

ните медиатори бяха включени в Закона за изменение и 
допълнение на Закона за здравето (ЗИД на ЗЗ) с цел да 
бъде въведена ролята, която имат при провеждане на 
политики в областта на здравната профилактика сред 
уязвими групи на местно ниво, в помощ на общините и 
лекарите. Към края на 2018 г. ЗИД на ЗЗ не беше внесен 
в Министерския съвет. След приемане на закона, следва 
да бъде изработен подзаконов нормативен акт, който да 
регламентира избора, обучението, назначаването, отчи-
тането и мониторинга на дейността на ЗМ.

Национална многопрофилна педиатрична болница 

През 2017 г. Българската педиатрична асоциация и Асо-
циация „Родители“, съвместно с Национална мрежа за 
децата и други организации, основа Инициативен ко-
митет за построяването на Национална педиатрична 
болница „Детски здравен парк“, чиято цел бе да анга-
жира общественото внимание към тази значима кауза 
и да стимулира държавните институции най-накрая да 
предприемат реални стъпки в тази посока. 

През 2018 г. след поредица от писма до институциите, 
повдигането на въпроса по време на съвместно заседа-
ние на бюджетната, здравната и социална комисии към 
Народното събрание за обсъждане на Държавния бю-
джет и срещи с министъра на здравеопазването Кирил 
Ананиев, в края на годината, темата за необходимостта 
от изграждането на високотехнологична Университетска 
многопрофилна педиатрична болница влезе трайно в по-
лезрението на политиците и бе определена като първос-
тепенна задача в областта на детското здравеопазване. 

След отпадането на първоначалната идея УБ „Лозенец“ 
да бъде преструктурирана в детска болница, бе взето 
решение Национална педиатрична болница да бъде 
доизградена на базата на започнатото преди 40 години 
строителство на територията на УМБАЛ „Александров-
ска“. МЗ пое ангажимента през януари 2019 г. да обяви 
обществена поръчка за обследване на вече изградена-
та на територията на „Александровска“ болница струк-
тура. 

Въпреки че нямаше конкретно решение относно из-
граждането на Национална педиатрична болница, през 
2018 г. бяха предприети реални стъпки в тази посока. 
Инициативният комитет получи уверението на минис-
тър Кирил Ананиев, че след вземане на принципно 
решение за място за реализиране на проекта, ще бъде 
създаден прозрачен механизъм за изготвяне на зада-
ние за проектиране, който да е в синхрон с добрите 
световни практики в тази област.

Въпреки отбелязания напредък по институционали-
зиране на професията на ЗМ на национално ниво, про-
дължават да съществуват рискове и предизвикател-
ства пред функционирането на здравно-медиаторната 
програма в България. Прозрачността на конкурсите за 
избор на ЗМ продължава да е проблем, наред с прак-
тиката на политически уволнения, както и натискът към 
ЗМ да участват в предизборни кампании. Потенциалът 
им не се развива и не се използва уместно от общините. 
В много тях все още не се разбира ролята на здравните 
медиатори и съответно не се прилагат адекватни местни 
политики, а това е пряко свързано и с факта, че липсват 
местни здравни политики, насочени към уязвимите гру-
пи. Продължава да доминира разбирането, че общините 
нямат пряк ангажимент в сферата на здравеопазването 
– че здравните услуги и здравните грижи са задължение 
и отговорност на медицинските институции и лица.

Редица общини не осигуряват на ЗМ (понякога с годи-
ни) работно място, достъп до компютър и интернет, 
равнопоставеност с останалите служители, назначени 
в общината на трудов договор, по отношение на работ-
но облекло и социални придобивки. С малки изключе-
ния, общините не събират систематично и не анализи-
рат данните от отчетите на ЗМ, не използват събраната 
от ЗМ информация за местните уязвими общности за 
подготовка и прилагане на местни политики. Практи-
чески липсва мониторинг на програмата за ЗМ, както 
и сериозна ангажираност от страна на общините да 
развиват, надграждат и отчитат работата на ЗМ. Едва 
в началото на 2018 г. за първи път Министерството на 
здравеопазването изиска обобщени годишни отчети на 
ЗМ от общините.  

Брой наети на работа здравни медиатори Брой обучени нови здравни медиатори

  2015     2016     2017     2018 

230215
195

170

25
53

38 35
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КАКВо НИ КАЗАХА РоДИТЕЛИТЕ НА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ  

И ПРофЕСИоНАЛИСТИТЕ, РАБоТЕЩИ С ДЕЦА?  

Кого попитахме?

Родители на деца с увреждания, възрастни чрез анкета.

Какво ни казаха?

46% от възрастните, участвали в анкетата, смятат, че повечето деца могат да отидат на лекар, когато 

има нужда от това. 20% смятат, че само някои деца имат реален достъп до лекарска помощ. По-за-

труднен достъп имат децата от малките населени места, като това понякога кара семействата да се 

преселват в големите градове, където специалистите са по-близо до тях и могат да се използват по-

вече медицински услуги. Друго притеснение е достъпът до информация. Също така, не всички лични 

лекари на децата са педиатри. Цената на лекарствата и достъпът до определени специалисти също е 

препятствие пред получаването на добри и навременни здравни грижи според някои възрастни.

Достъпът до здравни грижи на деца с увреждания е по-сложен. От една страна, средата в болниците 

като цяло е достъпна. От друга страна обаче, в малките населени места няма здравни услуги, особе-

но за деца с увреждания. Липсата на детски специалисти е сериозно предизвикателство в малките 

градове, но още по-сериозен е проблемът в селата, където изобщо няма здравни работници. Това е 

проблем не само, когато дете има нужда от здравни грижи, но касае и профилактиката, която може да 

предотврати част от заболяванията.

Родителите имат затруднения и по отношение на намирането на информация за здравето и грижата 

за децата си. Обикновено тя се търси от болницата и личния лекар, но и родителите си помагат едни 

на други. Важно е също така да има система, с която всички здравни специалисти, които детето посе-

щава, да могат да проследяват информацията до момента и да назначат адекватно лечение – сега това 

е предизвикателство.

Препоръка на възрастните е да се направи детска болница със специалисти във всички области на 

медицината, така че децата и техните родители да не обикалят от болница на болница и да се губи 

ценно време с риск от усложнения.

МНЕНИя ОТ ДОпИТВАНИя ДО ДЕцА,  
рЕАЛИЗИрАНИ ОТ НЕф И „МЕгАфОН“ 

Как според теб изглежда болница, в която децата могат да получат добра 
здравна грижа и да се лекуват в подходяща обстановка?

Болницата трябва да е цветна и приветлива, за да е подходяща за деца, коментират мла-
дежите. Да има играчки, да бъде уютно, така че децата да се чувстват все едно са у дома 
си. Според младежите е важно също в стаите да има подходяща температура (тоест да 
е топло). Мнозина от участвалите в допитванията коментират, че детската болница не 
трябва да е толкова плашеща, колкото другите здравни заведения, да не прилича на 
затвор, за да може, когато децата влязат в болницата, да не се страхуват, а да се отпус-
нат по време на престоя си. За най-малките деца е важно да има играчки, рисунки по 
стените, да има място, където могат да отидат да си играят и да се срещат с други деца. 

Следващо по важност според децата е доброто отношение на лекарите. Едно дете 
в болница най-вече се нуждае от добри грижи и внимание, искрено загрижени лекари 
и сестри, ведър и усмихнат персонал, но и също така – да бъде обръщано равно вни-
мание на всички деца. Според младите участници в допитването сестрите трябва да са 
мили и грижовни, да умеят да забавляват децата и да ги разсейват от болестта, а лекари-
те да са приятелски настроени и „да не търсят просто начини как да източват здравната 
каса“. Изказано е и мнението, че работещите в една детска болница трябва да осигуря-
ват поне малко опора на пациентите деца, защото вероятно те са много уплашени, а 
също да се търсят начини за подобряване на емоционалния и психически комфорт на 
децата по време на престоя им.

По отношение на оборудването: Болницата да разполага с достатъчно апаратура, 
лекарства, персонал и всичко необходимо и да има високотехнологично оборудване, 
специализирано за деца. Хигиената трябва да е на много високо ниво, да не е мизерно, 
казват още младите хора.



50

Съотношението 440 медицински сестри на 100 000 души от населението е сред най-ниските 
в ЕС и е значително под средното за ЕС равнище от 840 сестри. Това се дължи отчасти на 
непривлекателните условия на труд. Съгласно Националната здравна карта за постигането на равнището на 
ЕС са необходими още около 30 000 медицински сестри.59

Само 15% от всички лекари са общопрактикуващи лекари (значително под средната стойност за ЕС от 23 
%), което ограничава възможностите за предоставяне на първични здравни грижи. Делът на разходите за из-
вънболнични грижи (17%) е сред най-ниските, при средна стойност за ЕС 30 %. Болничните услуги доминират 
в системата на българското здравеопазване. 34% от общите разходи за здравеопазване са предназначени за 
болнични грижи, което е над средното равнище за ЕС от 30% и едно от най-високите равнища сред всички 
държави членки.60

център „фонд за лечение на деца“ 

Без обществена дискусия през октомври 2018 г. бе 
обявено закриването на Център „Фонд за лечение на 
деца“ (ЦФЛД). Няма яснота какво ще се случва с деца-
та, които са се обръщали за финансово подпомагане 
към ЦФЛД. Освен децата, лекувани в чужбина, Фондът 
финансираше и медицински импланти и ортопедични 
изделия, за които до момента няма алтернативен ред 
за финансиране. От Национална мрежа за децата от-
правихме запитвания към НЗОК и МЗ за планираните 
промени, предвид преминаването на Фонда към НЗОК, 
но не получихме отговор. Изразихме притесненията си 
от липсата на подробен план за прехвърлянето на дей-

ността, как ще продължи работата на Фонда, по какви 
правила ще се работи, ще доведе ли до ограничаване 
на лечението на определени диагнози и дали това би 
рефлектирало върху пряката работа на служителите. 
За нас нерешен остана и въпросът със закриването на 
Обществения съвет към Фонда, чиято цел като консул-
тативен орган беше постигането на прозрачност, пуб-
личност и контрол в работата на тази структура, анга-
жирана с една от най-чувствителните за обществото 
теми.    

психично здраве на децата 

През 2018 г. по данни на МЗ броят на специалистите по 
детска психиатрия в страната, които упражняват специ-
алността си е 18, като двама лекари през този период 
са придобили специалност Детска психиатрия. Броят 
на стационарните легла за деца с психични разстрой-
ства към 31.12.2018 г. е общо 52 легла в гр. София, гр. 
Варна и гр. Търговище. Няма сведения през 2018 г. да са 
разкривани допълнителни и нови легла. Има изготвена 
„Национална програма за психично здраве в Републи-
ка България 2018-2023“, представена на Националната 
конференция на Българската психиатрична асоциация, 
проведена от 3 до 5 ноември 2017 г., но тя не е одобре-
на от гилдията. Очаква се създаване на нова работна 
група за изготвяне на Национална програма за психич-
но здраве с по-широко обществено участие и обсъж-
дане. Няма разкрити центрове/услуги за подкрепа на 
психичното здраве и на психично болни деца и техните 
семейства през 2018 г., но има сключени договори за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по 
проект, финансиран по Оперативна програма „Региони 
в растеж“ 2014-2020, с цел изграждане на инфраструк-
тура и осигуряване на специализирана здравно-соци-
ална грижа за деца с високорисково поведение и по-
требност от специални здравни грижи61.  

МЗ не събира и не разполага с информация за броя на 
кабинетите по детско-юношеска психиатрия, за броя 
консултации на родители на деца с проблеми в психич-
ното здраве в здравни заведения, за новоразработени 
специализирани програми за подкрепа на психичното 
здраве на децата към 31.12.2018 г.

АСП не разполага с данни за броя на децата и младе-
жите, които са с психиатрични диагнози, настанени в 
ЦНСТ за деца/младежи без и с увреждания62. Практи-
ката показва, че има случаи, при които повече от 50% 
от настанените деца в ЦНСТ за деца и младежи без ув-
реждания имат поставени диагнози от детски психиа-
три. Липсата на адекватни условия и възможности за 
тяхното лечение и подкрепа много често довеждат до 
етикетирането им като деца с противообществени про-
яви и третирането им по ЗБППМН, което по същество 
представлява грубо нарушаване на техните права.

Няма информация и липсват целенасочени проучва-
ния за динамиката на психичните заболявания сред 
детското население до 18-годишна възраст. 

Грижата за психичното здраве на децата и младежите 
остава недостатъчна и без ясна перспектива за нами-
ране на адекватни решения. 
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КАКВо НИ КАЗАХА РоДИТЕЛИТЕ  

И ПРофЕСИоНАЛИСТИТЕ, РАБоТЕЩИ С ДЕЦА?

Две трети от възрастните смятат, че помощ за деца с психични проблеми няма или е достъпна за 

изключително малко на брой деца. Децата с психични проблеми обикновено се изключват или от-

падат от образователната система. Необходимо е Здравната каса да покрива грижи за психичното 

здраве. Също така, необходима е гаранция за квалификацията на специалистите. Например – ре-

гистър на дипломираните психолози, които осъществяват терапевтични услуги, тъй като в момен-

та дори хора с тримесечен курс могат да отворят кабинет, а един неподготвен специалист създава 

риск за психическото развитие на детето.

употреба от деца на наркотични вещества и мерки  
за ограничаване на достъпа до тях

Употребата на наркотици сред българските учени-
ци е висока според проучването на ESPAD (European 
School Survey on Alcohol and Other Drugs), което съби-
ра данни относно употребата на вещества сред 15 и 
16-годишните и проследява тенденциите в отделните 
държави. 

В България незаконните вещества са смятани за най-
леснодостъпни в цяла Европа. Съгласно изследването, 
в България 44% от запитаните посочват, че марихуаната 
е леснодостъпна, 23% от българските ученици приемат 
амфетамините за леснодостъпни, а метамфетамините 
се смятат за достъпни от 17%. 

Честотата на ранното започване на употреба (под 
13-годишна възраст) на амфетамин или метамфетамин 
е най-висока в България – 3%. Според оценките в съ-
щия доклад, 22% от учениците на възраст от 15 до 16 
г. в България са опитвали канабис, докато 8,3% от мла-
дите хора на възраст от 15 до 34 г. са употребили през 
последните 12 месеца. Данните от национални изслед-
вания сочат, че канабисът е най-често употребяваното 
незаконно психоактивно вещество сред младите хора 
в България. 

В страната работят Национален център по наркома-
нии (НЦН), Национален фокусен център за наркотици 
и наркомании и Общински съвети по наркотичните ве-
щества, към които са създадени превантивно-инфор-
мационни центрове по зависимости /ПИЦ/. През 2018 
г. работна група представи за обсъждане проекти за 
Национални програми за превенция на употребата на 
психо-активни вещества в училищна среда (5-12 клас), 
които ще бъдат валидни за всички ПИЦ в страната63.  

Предвид ситуацията, следва да се постигне обединение 
на ресурсите и интегриран подход между всички заин-
тересовани страни с цел предприемане на конкретни 
мерки, които да доведат до повишаване на информи-

раността за вредите от употребата на наркотични ве-
щества чрез развитие на качествени интерактивни ин-
тернет платформи за информация и консултации, както 
и обхващане на нови целеви групи. Също така е необхо-
димо да се разработят училищни програми за изграж-
дане на индивидуални и групови умения за водене на 
здравословен начин на живот,  включително развитие 
на алтернативни поведения (спорт, арт занимания, 
различни извънкласни дейности), дейности, свързани 
с развитие на училището като общност. Необходимо е 
също така създаването на база данни с добри практики, 
които да се разпространяват в страната; разработване 
на механизъм за наблюдение и оценка на програмите 
за превенция. Изключително важно е бъде подобрена 
координацията между институциите и училищата и да 
бъдат въведени строги мерки за елиминиране на раз-
пространението на наркотици в училищата и около тях, 
както и предотвратяване ангажирането на малолетни и 
непълнолетни в разпространението им. Това включва 
и повишаване на капацитета, и създаване на професио-
нална среда за работещите в областта на превенцията, 
както и създаване на общност от професионалисти, 
които споделят  професионална етика, инструменти и 
методики.
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Тютюнопушене, употреба на алкохол и наргиле от деца 

Глобалното проучване на тютюнопушенето сред мла-
дите хора (GYTS) е разработено от Структурата на СЗО 
„Инициатива без тютюн“ и Отдел „Здраве и тютюнопу-
шене“ към Центъра за контрол и превенция на забо-
ляванията. В България  то се провежда от НЦОЗА през 
2002, 2008 и 2015 г. Резултатите осигуряват актуална, 
единствена по рода си, национално представителна 
информация за употребата на тютюневи изделия и как-
во я обуславя, както и за 14-годишната динамика на 
това явление сред българските ученици на възраст 13-
15 години64.  

Анализът на резултатите показва, че експериментира-
нето с цигари има стабилна обща низходяща тенден-
ция – на трите етапа на проучването броят на експе-
риментиралите с цигари е намалял с 16.8%, по-силно 
изразено при момичетата (от 71.3% през 2002 до 52.2% 
през 2015). Броят на регулярните, ежедневни пушачи 
на цигари (пушат 20 и повече дни в месеца) не показва 
значителна промяна през трите етапа на изследване-
то – момичетата преобладават с малко над момчетата 
регулярни пушачи през трите етапа на проучването – 
съответно 14.1% срещу 12.9% през 2002 г., 16.8% срещу 
11.7% през  2008 г. и 11.5% срещу 10.5% през 2015 г.

Превенцията трябва да се утвърди като активен процес 
за повишаване на информираността, за създаване на 
условия и подпомагане изграждането на индивидуал-
ни и групови познания и умения, които утвърждават 

здравословния начин на живот и здравето у човека, 
като основният акцент на дейностите е необходимо да 
бъде върху младите хора и общностите в риск. 

КАКВо НИ КАЗАХА ДЕЦАТА, РоДИТЕЛИТЕ  

И ПРофЕСИоНАЛИСТИТЕ, РАБоТЕЩИ С ДЕЦА?

Кого попитахме?

Ученици, деца и възрастни чрез анкета.

Какво мислят децата?

55% от децата, участвали в анкетата, смятат, че броят на децата в България, които употребяват пси-

хоактивни вещества се увеличава. Децата разпознават като психоактивни вещества алкохол, цигари, 

наргилета, трева, гъби, хероин, кокаин. Много от тях познават други деца, които използват такива. Като 

най-често използвани посочват наргилето, цигарите и тревата.

Според тях децата, които използват психоактивни вещества, знаят какви са рисковете, но не вярват, 

че ще се случи на тях. Започват да ги употребяват, защото или виждат от родителите си, или от свои 

приятели и компанията си.

Да започнеш е по-лесно, отколкото да се откажеш – нужно е да се посещават „специални доктори“ или 

психолози, които да помогнат, коментират децата.

Най-важното, за да се намали броя на децата, които употребяват психоактивни вещества, е да има въз-

можност да се говори по темата, както и да има специалисти, които да обясняват. Също така, ако човек 

е започнал и иска да се откаже, да може да намери помощ за това.

Важно е също така хората, които разпространяват наркотици, да бъдат задържани и да имат присъди.

Какво мислят възрастните?

70% от възрастните, участвали в анкетата, смятат, че броят на децата, употребяващи психоактивни ве-

щества, се увеличава. Според тях са нужни повече възможности за разговори в училище по темата.

14,8% 16,8% 11,5%12,9% 11,7% 10,5%

2015 г.2008 г.2002 г.
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Като цяло през 2015 г. броят на учениците, изложени на 
вторичен тютюнев дим, намалява значително. Въпреки 
това, техният брой (50.8% и 50.6%, съответно вкъщи и в 
закрити обществени места) е неприемливо висок, осо-
бено във втория случай, като се има предвид пълната 
забрана за тютюнопушене в закрити обществени места, 
въведена през 2012 г. Що се отнася до учебните заведе-
ния, резултатите от GYTS 2015 са противоречиви. Дори 
при широката осведоменост за вредата от пасивното 
тютюнопушене (61.8%) и заявената подкрепа за пъл-
на забрана на тютюнопушенето в закрити обществени 
места (76.2%), един на всеки 10 настоящи пушачи обик-
новено пуши в училище (11.2%). Освен това, 80.5% от 
учениците съобщават, че са виждали някой да пуши в 
сградата или на територията на училището, където за-
брана за пушене е въведена още през 2010 г. Над 2/3 от 
учениците купуват без проблем цигари, независимо от 
възрастта си.

През 2015 г. GYTS за първи път изследва употребата на 
наргиле и електронни цигари сред българските учени-
ци. Резултатите показват, че повече от една трета от на-
стоящите пушачи на цигари са опитвали наргиле (36.2%), 
без установени разлики по пол. Сред учениците на въз-
раст 15 години  техният дял е 1.7 пъти по-голям (43.3%), 
отколкото в групата на 13-годишните (24.5%). В София де-
лът на учениците, опитвали наргиле, е 1.5 пъти по-голям 
(49.0%), отколкото в останалата част от страната (33.6%). 

Изключително обезпокоителен е фактът, че 10.9% от ни-
кога не употребявалите тютюневи изделия ученици са 
опитвали да пушат наргиле – двукратно повече момчета 
в сравнение с момичетата (14.8% срещу 7.3%) и най-мно-
го сред тези на 14 години. Най-много пушачите на нарги-
ле се установяват сред 14-годишните (5.6% срещу 1.5% 
от 13-годишните и 4.4% от 15-годишните). Тези данни са 
в подкрепа на редица проучвания, сочещи наргилето 
като възможна „входна врата“ към употребата на цигари 
и други конвенционални тютюневи  изделия. 

Резултатите от проучването GYTS за 2015 г. показват, 
че електронните цигари са много популярни сред под-
растващите, включително сред непушачите – 87.7% 
от всички ученици са чували за електронната цигара. 
Трима от всеки десет настоящи пушачи са опитвали 
електронна цигара. Една трета от експериментиралите 
са настоящи пушачи на електронни цигари (10.8%) без 
разлика по пол, възраст и регион. Резултатите сочат, че 
3.8% от не употребяващите цигари в момента ученици, 
са настоящи пушачи на електронни цигари, а употре-
бата на електронни цигари е най-разпространена сред 
14-годишните (4.9%).

Консумацията на алкохол, и по-специално злоупотреба-
та с него е една от проявите на нездравословен начин на 
живот и е проблем за повечето страни в света, включи-
телно и за България. Освен, че предизвиква зависимост, 
употребата на алкохол причинява различни психични, 
неврологични, соматични заболявания и е рисков фак-
тор за редица социално значими заболявания.

По данни на Националното проучване на факторите на 
риска за здравето, 2014 г.65  над 62% от децата на 10-19 
години са опитвали алкохол, като средната възраст на 
първата консумация е 13 години. Консумират алкохол 
48% от тях, ежедневно – 1.4%, понякога – 46.6%. Повече 
от 10 пъти през годината са се напивали 2.6% от учени-
ците, като най-висок е делът на 15-19-годишните мом-
чета. От 4 до 10 пъти са злоупотребили с алкохол 5.7% 
от анкетираните.

По данни на Министерство на здравеопазването66  през 
2018 г. в страната са реализирани значителен брой дей-

ности по промоция на здраве и профилактика на бо-
лестите сред деца и ученици, включително и различни 
образователни методи и форми на обучение. 

Явно тези дейности се оказват недостатъчни, след като 
българските момичета са на първо място по тютюнопу-
шене сред момичетата от държавите членки на Евро-
пейския съюз. Националната програма за превенция 
на хроничните незаразни болести 2014-2020 г. не се фи-
нансира адекватно, много от дейностите не се изпълня-
ват, а краят  наближава. Не се изпълнява и изискване-
то, заложено в чл. 53, ал.3 от Закона за здравето: „Едно 
на сто от средствата, постъпили в държавния бюджет 
от акцизите върху тютюневите изделия и спиртните на-
питки, се използват за финансиране на националните 
програми за ограничаване на тютюнопушенето, злоу-
потребата с алкохол и недопускане употребата на нар-
котични вещества.“ Средствата, ако въобще се отпускат, 
се размиват в общия бюджет на Министерство на здра-
веопазването и не се използват за тези програми.

От месец септември 2017 г. в МЗ са готови текстове за 
промени в Закона за здравето, които са насочени към 
подобряване ефективността на контрола по спазване 
забраната за тютюнопушене на закрити и на някои от-
крити обществени места и за включване на наргилетата 
в тази забрана. През месец август 2018 г. текстовете бяха 
представени за обществено обсъждане, като Национал-
на мрежа за децата изрази подкрепа към предложените 
текстове за засилване на контрола, но вече повече от пет 
месеца предложенията не са внесени в Министерски съ-
вет.

Опитвали да пушат наргиле

Най-много пушачи на наргиле са сред 14-годишните

7,3% 14,8%
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Здравословно хранене 

В рамките на 2018 г. не отчитаме никаква промяна от 
направените констатации за 2017 г. и във фактическото 
положение, свързано с подобряване на храненето на 
децата в детските градини и училищата. Дадените пре-
поръки за актуализиране на нормативната рамка, свър-
зана със здравословното хранене на децата, подобря-
ване на институционалния диалог и взаимодействие с 
неправителствени организации за популяризиране на 
здравословното хранене сред обществото не бяха взе-
ти предвид през изминалата година. На практика това 
показва липсата на воля и приоритетност за провеж-
дане на цялостна държавна политика по отношение на 
здравословното хранене на децата в България.  

През септември 2018 г. е утвърден „Сборник рецепти 
и ръководство за здравословно хранене на деца от 3 
до 7 години“ от Министерство на здравеопазването, но 
не е публикуван, защото Наредба №6 за здравословно 
хранене на децата на възраст от 3 до 7 години не е об-
народвана. Това за нас означава липса на координация 

на административните процеси и създаване на бюро-
кратични пречки за подобряване храненето на децата 
в детските градини.  

През 2018 г. се получаваха множество сигнали от роди-
тели по отношение на предлаганите храни в училищни-
те лавки. След направен анализ, фондация „За храната“ 
установи и сигнализира Министерство на земеделието, 
храните и горите, Министерство на здравеопазването, 
Министерство на образованието и науката, че задъл-
женията, посочени в Наредба №37 за здравословно 
хранене на учениците и Наредба №9 за специфичните 
изисквания към безопасността и качеството на храни-
те, предлагани в детските заведения и училищата, не се 
спазват. Отговорните 28 Регионални здравни инспек-
ции в страната на практика не изпълняват качествен 
контрол. Ситуацията със здравословното хранене на 
децата е доказателство за липсата на диалог и коорди-
нация между всички институции. 

КАКВо НИ КАЗАХА  РоДИТЕЛИТЕ  

И ПРофЕСИоНАЛИСТИТЕ, РАБоТЕЩИ С ДЕЦА?

Кого попитахме?

Майки на деца от 3 до 12 години, възрастни чрез анкета.

Какво мислят?

  
  
„Държавата не я вълнува кой с какво храни детето си“ 

„Защото винетките и бензиностанциите са им по-важни… Но се правят някакви 

опити в училище на децата да дават плодове, които обаче са за изхвърляне. Няма 

контрол там.“
майка

Над половината от участниците в анкетата смятат, че някои деца в ранна детска възраст у нас се хранят 

здравословно, а други – не. Голямата част от останалите се разделя между мнението, че твърде малко деца 

се хранят здравословно или съответно – че повечето деца се хранят нездравословно.

В голямата си част майките смятат, че решението за здравословно хранене е на родителите. Разбира се, има 

родители, които не могат да си позволят да купуват здравословна храна на децата си – плодове и зеленчу-

ци, месо – всеки ден, дори се споменава, че има и родители, чиито деца не се хранят всеки ден. Повечето 

родители споделят опита си, че финансовите средства са решаващи, за да осигуриш здравословно и разно-

образно хранене на децата си.

Детските градини помагат за здравословното хранене, там има контрол и правила какво се дава на децата. 

В училище обаче нещата стоят по различен начин – липсва контрол върху това какво се продава в училищ-

ната лавка или пък на децата се дават безплатни плодове, които обаче са развалени. Достъпът до храни със 

високо съдържание на мазнини, сол и захар – вафли, газирани напитки, чипс, е напълно безпрепятствен.

Препоръките са насочени към това да има повече информирани педиатри, които съветват относно грижите 

и храненето на най-малките деца, консултанти по кърмене в болниците, които да помагат още след самото 

раждане. Друга препоръка е да се намалят цените на определени храни, например киселото мляко, за да 

могат родителите, които имат финансови трудности, да купуват по няколко на ден. Не на последно място, е 

нужно да се говори повече за здравословното хранене и колко важен е примерът на родителите за децата. 

Възможно е също в училище да се говори по темата. Достъпът до здравословна храна в училище също е 

много важен – за да го има, необходимо е тя да бъде достъпна, включително и като цени, на които учениците 

да могат да си я закупуват. Доставчиците на храна в училище е добре да се избират и контролират с наблю-

дението и участието на родителското настоятелство.
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Детска смъртност  

В писмо 91-00-109 от 28.11.2018 г. до Национална мрежа 
за децата, Министерство на здравеопазването посочва: 
„През 2017 г. продължава трайната тенденция за нама-
ление на показателя за детска смъртност, като стой-
ността му достига 6,4 на 1 000 живородени деца до 1 
година. За поредна година това е най-ниското равнище 
в историята на демографската статистика в България. 
Показателят не само е достигнал, но е преизпълнил 
определената в Националната здравна стратегия 2020 
цел от 6,8 на 1 000 живородени деца за 2020 г. При за-
пазване на този темп на намаление, може да се прогно-
зира, че до 2020 г. стойността на показателя ще нама-
лее до 4.7 на 1 000 живородени деца и към 2023-2024 
г. може да достигне средноевропейските стойности от 
3.6 на 1 000 живородени деца. Благоприятни тенден-

ции се наблюдават и по отношение на повъзрастовите 
показатели за детска смъртност, като перинаталната и 
неонталната детска смъртност постоянно намаляват, а 
постнеонаталната запазва нивото си през последните 
три години:

    Перинаталната детска смъртност намалява от 12.2‰ 
през 2000 г. на 11.4‰ през 2010 г. и достига 8,9 ‰ 
през 2017 г.; 

    Неонаталната детска смъртност намалява от 7.5‰ 
през 2000 г. на 5.2‰  през 2010 г. и достига 3,8 ‰ 
през 2017 г.; 

    Постнеонаталната детска смъртност намалява от 5.9 
‰ през 2000 г.  на 4.2‰  през 2010 г. и достига 2.6 ‰ 
през 2017 г.

Анализът за 2017 г. на умиранията при децата до 1-го-
дишна възраст по причини показва, че най-голям е 
броят на починалите бебета поради някои състояния, 
възникващи през перинаталния период – 208 (51.0%). 
Следват вродените аномалии, деформации и хромо-
зомни аберации – 76 (18.6%), болести на дихателната 
система (10.8%) и болести на органите на кръвообра-
щението (3.9%). Тези 4 класа обуславят 84.3% от всички 
умирания на деца до 1-годишна възраст.

Показателят за смъртност при деца от 1 до 9 години е 
един от показателите, по които България има най-до-
бри резултати, спрямо средноевропейските. Изход-
ното ниво на показателя към приемането на Нацио-
налната здравна стратегия 2020 е 0.28 на 1 000 души 
население от 1 до 9 години, а целевата му стойност 
за 2020 г. е 0.24‰. През 2016 г. той достига равнище 
под целевата стойност 0.20 на 1 000, а през 2017 г. се 
отбелязва известно отклонение (с 0.02 ‰), но пока-
зателят все още надвишава целевата стойност от 0,24 
на 1 000.

Данните сочат, че темпът на намаление на смъртността 
при подрастващите и младите хора от 10 до 19-годиш-
на възраст е по-малък в сравнение с другите две въз-
растови групи. През 2017 г. се наблюдава запазване на 
нивото на смъртността във възрастовата група от 10 до 
19 години на 0.31 на 1 000 население от 10 до 19 години, 
като то все още надвишава целевата стойност за изпъл-
нение до 2020 г. от 0.28 на 1 000. Анализът сочи, че ако 
не се предприемат активни действия за реализация 
на политики за подобряване на здравето на юношите 
и младите хора, и темпът на намаление на показателя 
продължи да се задържа на тези стойности, вероятно 
до края на 2020 г. няма да може да бъде достигната за-
ложената в стратегията цел“67. 

На фона на постигнатите резултати, продължават да бу-
дят тревога данните за коефициента на детската смърт-
ност по региони. Докато стойностите на коефициента 
за област Видин са 1.7‰ и за град София 2.6‰, то за 
областите Добрич те са 12.9‰, за Сливен – 12.3‰ и за 
Пазарджик – 11.1‰. Много голяма е разликата в стой-
ностите на коефициента на детската смъртност между 
градовете и селата. За градовете от област Видин те са 
0.0‰, докато в селата на област Русе са 21.8‰.
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ПРЕПоРЪКИ 

 Организиране на ежегодни кампании за про-
веждане на имунизации, както и на постоянни ру-
брики в обществените медии по темата с подкрепата 
на МЗ;

 Създаване на по-ефективна система за регис-
трация и отчитане на нежеланите реакции при вак-
синопрофилактиката; 

 Държавата да въвлече общините при изработ-
ване и прилагане на национални здравни стратегии 
и програми, включително при приемане на бюдже-
тите и плановете за действие;

 Държавата да повиши изискванията си към об-
щинските ръководства да познават добре национал-
ната политика в областта на подобряване достъпа 
до здравеопазване на представители на уязвими 
групи. Да се предприемат адекватни действия за 
осигуряване на по-добър достъп и на по-качествени 
здравни услуги, като идентифицират и анализират 
конкретните нужди на населението във всяко насе-
лено място и развиват дейността на здравните меди-
атори на базата на реалните нужди на хората;

 Създаване на прозрачен механизъм и провеж-
дане на широки обществени консултации за изготвя-
не на задание за проектиране на националната пе-
диатрична болница, който да е в синхрон с добрите 
световни практики в тази област и да се проведе с 
участието на всички заинтересовани страни;

 Предприемане на реални стъпки към провежда-
не на изследване за детското психично здраве, което 
да проучи нуждите от услуги и програми за грижа, за 
необходимите специалисти и възможностите за ця-
лостно покритие на страната, както и да информира 
развиването на самостоятелна политика за психич-
но здраве на децата, основана на данни и анализи;

 Да се внесат максимално бързо в Министерски 
съвет и в Народното събрание предложенията за 
промени в Закона за здравето, свързани с огранича-
ване на тютюнопушенето;

 Да се създаде работещ механизъм за използ-
ване на средствата от акцизите върху тютюневите 
изделия и спиртните напитки при реализирането на 
дейностите на националните програми за огранича-
ване на тютюнопушенето, злоупотребата с алкохол и 
недопускане употребата на наркотични вещества;

 През 2019 г. да започне разработването на нова 
Национална програма за превенция на хроничните 
незаразни болести за следващ 7-годишен период 
с включване и на неправителствени организации, 
след подробен анализ и широко обществено обсъж-
дане на изпълнението на Програмата за периода 
2017-2020 г.;

 Създаване на специализирани здравни и соци-
ални услуги и програми за лечение и за ранна ин-
тервенция за деца и младежи, експериментиращи с 
употребата на наркотични вещества;

 Разработване и прилагане на програми за роди-
тели, насочени към подобряване на комуникацията 
и отношенията с техните деца и тийнейджъри;

 Анализ на храненето на децата и препоръки 
за мерки, които да бъдат вменени от министъра на 
здравеопазването на работна група с представители 
от всички министерства, ресорни агенции и предста-
вители на неправителствени организации;

 Разработване на ефективен механизъм за ко-
муникация и координация между отделните инсти-
туции, предлагане на мерки за подобряване на кон-
трола, преразглеждане на целите и организацията 
на програмите „Училищен плод“, „Училищно мляко“ и 
„Училищни закуски“ и предлагане на единен механи-
зъм за финансиране на предоставяната храна в учи-
лищата;

 Да продължи предприемането на целенасочени 
мерки в изпълнение на приетите програми и норма-
тивни актове за намаляване на детската смъртност 
като цяло и в областите, в които тя е най-висока.

Коефициент на детската смъртност по региони

0‰
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5. 
оБРАЗоВАНИЕ
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ОБрАЗОВАНИЕ

ДОБър 4,00  

Поради ясно заявената политическа воля за 
модернизация и развитие на системата на 
образованието, както и поради подобряване 
на финансирането в някои области. Все 
още обаче остават предизвикателствата в 
приобщаващото образование, преодоляването 
на функционалната неграмотност на 
учениците, нуждата от десегрегация, както и 
мерки за подобряването на предучилищното и 
ранното образование, които до момента не са 
обект на започнала или планирана реформа. 

Осигуряване на равен достъп до качествено предучилищно и 
училищно образование за всички деца

През 2018 г. правителството предприе важни стъпки в 
подкрепа на равния достъп до образование: реформа 
в системата на делегираните бюджети, отчитаща ре-
гионалните и социално-икономически разлики между 
училищата, предоставяне на допълнителни средства 
за работа с уязвими групи, разширяване на обхвата на 
безплатния транспорт за средношколци, увеличаване 
на броя на обединените училища и др. В същото време 
важни теми, които реферират към достъпа до качест-
вено образование, не бяха адресирани по подходящ 
начин: десегрегация на кварталните „ромски“ училища, 
въвеждане на интеркултурно образование, обучение 
по сексуално и репродуктивно здраве и др.     

В годината започна реформа в системата за финанси-
ране на училищата и детските градини. Тя дава шанс за 
развитие и на училищата/детските градини с по-малък 
брой ученици (особено в селските райони), като има 
претенцията да ги „избави“ от хроничното недофинан-
сиране, с което се сблъскват през последното десети-
летие. Новото в системата на делегираните бюджети е 
това, че те се определят не само от броя на учениците, 
но и на паралелките, както и от броя на училищата в ре-
гиона, което намалява диспропорциите в бюджетите на 
училищата с голям и с малък брой ученици.

През 2018 г. за първи път образователното министер-
ство разпредели близо 24 млн. лв. между училищата и 
детските градини за работа с деца и ученици от уязвими 
групи, обучаващи се в предучилищна и основна степен. 
Като критерий за уязвимост е възприет образовател-
ният статус на родителите. С допълнителните средства 
бяха финансирани повече часове по български език, 
назначаването на над 200 образователни медиатори и 
др. След застъпничество от ЦМЕДТ „Амалипе“ и над 200 
училища, МОН прие от 2019 г. да бъдат предоставяни 
средства и за учениците в средна степен.  

Чрез Закона за държавния бюджет за 2018 г. бе напра-
вена промяна в чл. 283, ал. 2 от ЗПУО, като алинеята бе 
допълнена с второ изречение, което предоставя въз-
можност за осигуряване на безплатен транспорт на 
учениците, в чиито населени места няма училище или 
се провежда само общообразователна и/или профили-
рана подготовка, така че те да могат да се обучават в 
най-близката институция, която провежда обучение за 
придобиване на професия. 

В същото време обаче образователната сегрегация се 
задълбочава и достига стряскащи размери. По данни от 
Националната електронна информационна система за 
предучилищно и училищно образование (НЕИСПУО)68 

близо 40% от училищата и детските градини се посеща-
ват  от деца, чиито родители са без средно и дори без 
основно образование, а в над 26% от образователни-
те институции се обучават само деца на родители със 
средно или висше образование. Според данните за по-
стиганите в тях резултати, качеството на образование 
в първата група е значително по-ниско. Въпреки на-
личието на множество стратегически документи, кои-
то обвързват МОН с провеждането на десегрегация, 
министерството е твърде пасивно. Нужна е сериозна 
политическа воля за ускоряване на десегрегацията, 
комбинирана с нормативни и законови промени, както 
и с целенасочени действия на МОН и РУО. Национална 
програма за десегрегация, финансирана от държавния 
бюджет, би била добра стъпка.
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КАКВо НИ КАЗАХА ДЕЦАТА, РоДИТЕЛИТЕ 

И ПРофЕСИоНАЛИСТИТЕ, РАБоТЕЩИ С ДЕЦА?

Тема: Дискриминация и сегрегирани училища

Кого попитахме?

Деца от 14 до 18 години от българска и ромска общност, възрастни.

Какво ни казаха децата?

Повече от две трети от децата, участници в анкетата, смятат, че проблемът с дискриминацията и престъпле-

нията от омраза към и между деца е сериозен и често се стига до престъпления от омраза (57% от възраст-

ните също са на това мнение). 

Според деца, участвали в проучването, говоренето срещу дадена група или общност се дължи на това, че 

когато има един или двама „лоши“ хора от дадена общност, другите хора много често смятат, че всички от 

тази общност са такива. 

Особено видно е това за децата от ромска общност – самите те вярват, че българите мислят, че ромите са 

лоши, мръсни хора. Смятат така и заради начина, по който говорят политиците и учителите за тях. Забеляз-

ват и разлика в начина, по който се отнасят учители към тях в училище. Смятат, че за да имаш права, трябва 

да си българин – те са по-образовани. 

Децата мислят, че трябва да има смесени училища, а не само такива за роми или само такива за българи. 

Също, че трябва да има часове, в които да се говори за отношенията между хората или часове по граждан-

ско образование. 

  
 
 „миналата седмица мисля, че беше, госпожата се обърна към нас толкова 

обидно. Тръгнахме да я поздравим и тя се обърна и каза „Вие ромите – към 

целия клас се обърна – хубаво бийте нас българите, това, което правите е 

ужасно!“ Постоянно стават такива неща…“

  
  
„може ли да се забрани например на политиците да говорят по този начин –  

с езика на омразата? Всичко зависи от правителството, от тия дето пред 

телевизията говорят колко са гадни циганите. Те трябва да се спрат. Всичко 

зависи от тях.“

Източник: Доклад на Европейската комисия „Мониторинг на образованието и обучението 2018, България“

Дял на 15-годишните в България със слаби резултати по:

2014 г. 2017 г.

четене 39,4% 41,5%

Математика 43,8% 42,1%

природни науки 36,9% 37,9%
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За децата с двигателни и множество увреждания го-
ляма част от масовите училища остават недостъпни. 
Съгласно справка на МОН69, броят на училищата в 
България с рампи е 736, с подемна платформа – 123, с 
асансьор – едва 108. Смята се, че много от децата с фи-
зически увреждания, които нямат други здравословни 
причини да не посещават общообразователните учи-
лища, са принудени от недостъпната физическа сре-
да да преминават в самостоятелна или индивидуална 
форма на обучение. Това вреди както на качеството 
на образованието, което получават, така и на нормал-

ните им социални взаимоотношения и изграждането 
на принадлежност към останалите деца, училището и 
общността. По данни на МОН в индивидуална, самос-
тоятелна или дистанционна форма по здравословни 
причини се обучават 760 ученици и 178 деца с физи-
чески увреждания70. В това отношение у българското 
общество напълно липсва нагласата за приемането 
и интеграцията на хората с увреждания от най-ранна 
детска възраст, поради което тези дефицити остават 
неразпознати за здравите хора и проблемът се негли-
жира и задълбочава. 

превенция на преждевременното отпадане от училище  
и устойчивост на обхвата в задължително образование

Подсигуряването на пълен обхват в предучилищното и 
училищното образование е един от основните полити-
чески ангажименти и през 2018 г. бе следван чрез Меха-
низъм за съвместна работа на институциите по обхва-
щане и задържане в образователната система на деца 
и ученици в задължителна предучилищна и училищна 
възраст.

Чрез ПМС 100/08.06.2018 Механизмът бе институциона-
лизиран като постоянно действащ, включващ основни-
те институции на всички нива. Въпреки безспорните 
си предимства, той има важни ограничения. Предви-
деното участие на родителите, НПО и местната общ-
ност е незначително: местните екипи могат да включ-
ват медиатори и НПО, но това е въпрос на избор, а не 
задължение. Не се предвижда достатъчно ефективно 
участие на местно ниво на представители на институ-
ции, организации и експерти, които работят директно 
с общностите и познават най-добре проблемите им. Не 
се предоставя финансова, логистична и друга подкрепа 
за тяхното участие. Механизмът залага на някои мерки 
с по-бърз ефект, но с по-ниска устойчивост и липса на 
дългосрочен принос към благосъстоянието на децата 
и семейството. Например, заместването на детските 
добавки с дрехи и обувки, засилване на администра-

тивните наказания и др. Тези мерки създават ефект на 
кампанийност на механизма, за сметка на по-устойчи-
вите такива за реинтеграцията на децата в училищната 
среда.

Педагогическата страна на процеса е по-скоро лип- 
сваща и не се обръща особено внимание на промени-
те, необходими в педагогическите методи и средства в 
класната стая, когато децата се реинтегрират обратно в 
училище. Друг важен недостатък на Механизма е лип-
сата на очаквания за повишаване качеството на обра-
зованието, което получават децата в училище. Тяхната 
реинтеграция би била по-успешна и дългосрочна, ако 
учебната среда и учебният процес действително им 
предоставят възможност да развиват компетентности, 
които им носят добавена стойност и които ще им по-
могнат за по-нататъшна реализация. Важни проблемни 
области, които причиняват неучастие или отпадане от 
училище, не са адресирани: такива като финансовите 
бариери/таксите за детски градини, миграцията в чуж-
бина и вътре в страната. Като цяло, ролята на институ-
циите е преувеличена (очаква се, че те могат да решат 
основните предизвикателства пред пълното записва-
не), докато ролята на местните общности и граждан-
ския сектор е подценена.

Източник: Евростат, 2017, https://bit.ly/2UoYKKX

публични разходи за образование и по степени като процент от БВп

  EU-28     BG

Предучи-
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Източник: Образование 2030, „Близо ли са резултатите“, Мониторингов доклад 2018/2019 г.

По данни на МОН през учебната 2017/18 година са 
сформирани 1134 местни екипа, които са извършили 
216 904 домашни посещения в търсене на 197 659 деца. 
23 898 деца са били записани обратно в образователна-
та система, като 2 124 от тях отпаднаха отново. Най-го-
лям успех екипите имат с децата в най-ниските възрас-
тови групи – 7 974 петгодишни, 2 863 шестгодишни и 
т.н. Броят на реинтегрираните ученици, отпаднали през 
предходните години, е значителен – 7 741, но делът им 
не е толкова голям, колкото можеше да се очаква. Бро-
ят на децата, които са открити от местните екипи, но не 
са реинтегрирани, е също значителен – 9 357. 

Той също така показва ограниченията на администра-
тивния подход.

Премахването на таксите за детска градина, особено за 
децата в задължителна предучилищна възраст, ще на-
мали рязко необхванатите в предучилищно образова-
ние. Необходимо е ангажиране на НПО, които работят 
на терен с най-маргиналзираните семейства и общно-
сти на местно и национално ниво в Механизма, вклю-
чително чрез делегирането на дейности и ресурси за 
работа с родителите.

Ефект от прилагането на Механизма през учебната 2017/2018 г.

 8%  здравословни проблеми на детето или родителя

 2%  заживяване на семейни начала

 2%  извършване на престъпление

 35%  заминаване на семейството в чужбина

 18%  семейството е променило местоживеенето си,  
без да отпише/запише детето в училище или детска 
градина

 18%  заявено нежелание или неглижиране от страна  
на родителите

 17%  причините не са установени, детето не е открито  
на адрес

23 898 
 върнати обратно или записани за първи път 
в образователната система

2124 (8,9%)
повторно отпаднали от върнатите деца и ученици

Причини  
за повторно  

отпадане
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КАКВо НИ КАЗАХА ДЕЦАТА, РоДИТЕЛИТЕ  

И ПРофЕСИоНАЛИСТИТЕ, РАБоТЕЩИ С ДЕЦА?

 
  
„Започнах да се надявам на истински, реални промени в образованието ни, 

когато синът ми беше в първи клас. Сега е десети и за голямо съжаление не-

щата са си все същите, а светът се променя толкова динамично всеки ден.“

Майка, участник в анкета

Кого попитахме?

Деца от 12 до 14 години и възрастни чрез анкета.

Какво мислят децата?

40% от децата, попълнили анкетата, смятат, че броят на децата, отпадащи от училище, нараства и че 

не се прави достатъчно, за да се предотврати това и да се върнат в училище тези, които вече са от-

паднали. Други 41% смятат, че се правят някои стъпки, но е нужно още много. 

Децата смятат, че като цяло училището дава твърде много ненужна информация за сметка на знания 

и умения, които са необходими. Много от споделилите деца смятат, че училището оставя твърде мал-

ко свободно време заради домашни и подготовка за изпити – това е особено видно в класовете, в 

които предстоят матури. Сериозно предизвикателство са новите матури в 10-ти клас, за чиято роля 

децата не са сигурни каква е. 

Проблем е и ранният час на започване на училище – това не само е неприятно, но и пречи на ученето, 

тъй като в първите часове е сериозно предизвикателство да запомниш нещо. 

Училището би могло да бъде по-интересно и полезно, ако има повече възможности за избор – вклю-

чително и като извънкласни занимания, учебни екскурзии или клубове по интереси, които да са по 

желание. Децата да могат да участват в различни програми по интереси и в подкрепа на тяхното 

собствено развитие, както и в практически занимания, които да им помогнат да разберат това, което 

се изучава. Нужно е нещата, които се учат, да са от интерес и за самите деца, като например, здрав-

ното и сексуално образование. Добре справящите се деца имат нужда от поощрения и признание за 

постиженията си. 

Необходимо е да се подобрят и условията в някои от училищата – например такива с лоши училищни 

тоалетни или малки физкултурни салони. 

Причините, по които децата искат да спрат да посещават училище, често са свързани с това, че там 

не ги приемат. Проблем е и когато родителите са бедни и нямат средства, за да изпратят детето на 

училище. Понякога децата спират да ходят на училище, защото имат лошо поведение и ги изключват. 

Важно е обаче децата да бъдат върнати в училище, защото иначе остават без образование. 

Какво мислят възрастните?

Около половината възрастни, участвали в анкетата, смятат, че не се прави достатъчно, за да не отпа-

дат деца от училище и че броят на отпадналите деца нараства. 

Най-разпространеното усещане сред възрастните е, че образователната система не функционира 

с грижа за децата. Това, което най-много липсва, е индивидуалното отношение – не само възмож-

ността за избор, свободноизбираеми предмети по интереси, възможности за участие в извънкласни 

дейности, но и цялостна насоченост към подкрепа на развитието на децата. Другата потребност е от 

знания и умения, необходими в „реалния живот“. 

Сред новите неща, които срещат одобрение, са вдигането на заплатите на учителите и промяната на 

делегираните бюджети. 

Според много от възрастните, както и за децата, непрестанното оценяване носи много стрес – както 

поради честотата, така и заради цялостното отношение по време на изпитите, свързано с наказания. 

Подготовката за изпитите изисква също така допълнителни курсове извън училище, които изискват 

заплащане, което се поема от семействата. Стресови са също промените по средата на срока.

Друг голям дефицит е липсата на достатъчно физическо движение в училище.

Няколко са препоръките за въвеждане на едносменен режим, който да позволи посещаване на учи-

лище в по-адекватни часове.
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повече млади учители в училище

През 2018 г. темата за недостига на учители в българ-
ското образование със сигурност беше на дневен ред. 
От години е ясно, че около половината от действащи-
те учители скоро ще навършат пенсионна възраст71 и 
че това засега не може да бъде компенсирано от броя 
на новопостъпващите в системата. Същото важи в 
още по-голяма степен за учителите в детските гради-
ни. Освен това, програмите за обучение на учители в 
по-голямата си част не са променяни съществено от 
десетки години, което не подготвя бъдещите педагози 
достатъчно адекватно за работата в училище. Макар в 
последните години да се отделят немалко средства за 
допълнителни квалификации за учителите, а броят на 
предлагащите обучения организации стремително да 
се увеличава, липсва анализ на качеството и резулта-
тите от курсовете за продължаващо кариерно разви-
тие на педагозите.

МОН продължи политиката си за постепенно увеличе-
ние на учителските заплати, които до 2021 г. по план 
би трябвало да са в двоен размер. Бяха включени и 
социални придобивки като покриване на разходи за 
транспорт и за наем на пътуващите учители. Специално 
внимание се отдели на педагози, които преподават в 
трудни райони. По новата национална програма “Ква-
лификация“ бяха обучени голям брой учители в разно-
образни по насоченост теми, като например използва-
не на нови технологии и методи за оценяване на PISA 
2021. Финансирането на програмата беше в размер на 
800 хил.лв. и се очаква тя да продължи и през следва-
щите няколко години. Въпрос на задълбочен анализ на 
ефектите от нея върху дългосрочната работа на учите-
лите и техните ученици е дали тя ще спомогне за пости-
гането на така необходимото повишаване на качество-
то на преподаването. 

С цел привличане на млади учители държавата продъл-
жи да осигурява ресурс за стипендии в педагогически-
те направления на висшите училища. Новата наредба 
за държавните изисквания за придобиване на профе-
сионална квалификация „учител“, която влезе в сила от 
учебната 2017/2018 г., въведе ролите на стажант-учите-
ля и учителя-наставник. Целта е да се осигури методи-
ческа и организационна подкрепа на младите учители 
в началото на тяхната кариера. Според отговора на 
МОН72, изпратен до НМД, една от мерките за мотиви-
ране на млади хора към педагогическите специалности 
е и актуализирането на учебните планове на висшите 
училища в педагогическите специалности, включител-
но въвеждането на повече практическо обучение. Тази 
мярка обаче все още не е приложена във всички висши 
училища и ефектите от нея не могат да бъдат анализи-
рани.

През декември 2018 г. обаче бяха представени резул-
татите от европейския проект “Нов път за нови таланти 
в преподаването“ (NEWTT), който апробира алтерна-

тивни пътеки за влизане в учителската професия. Един 
от изводите от него е, че по-гъвкавите начини за педа-
гогическа квалификация привличат към професията 
успешни завършили студенти и професионалисти от 
други сфери, които не биха станали учители през тра-
диционните форми на обучение. Това позволява в об-
разователната система да влязат хора с разнообразен 
опит, които да подкрепят училищата да се справят с 
предизвикателствата в работата им. Според публични 
изявления на представители на МОН добрите практи-
ки от проекта ще бъдат използвани в нова национал-
на програма, която адресира проблема с недостига на 
учители в България. 

Тази нова национална програма предстои да бъде гото-
ва през 2019 г. От предвидените в нея конкретни дей-
ности, ресурси, времеви рамки и индикатори за успех 
зависи дали в следващите години ще сме свидетели на 
видими резултати от политиките за привличане на учи-
тели. 

Източник: НСИ, 2017/2018 учебна година

педагогически персонал  
в детските градини по възраст,  

общо 19 617

педагогически персонал  
в общообразователните училища  

по възраст, общо 48 981

  под 25

  от 25 до 29

  от 30 до 34

  от 35 до 39

  от 40 до 44

  от 45 до 49

  от 50 до 54

  от 55 до 59

  60 и повече
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КАКВо НИ КАЗАХА ДЕЦАТА, РоДИТЕЛИТЕ  

И ПРофЕСИоНАЛИСТИТЕ, РАБоТЕЩИ С ДЕЦА?

Кого попитахме?

Учители, деца и възрастни, чрез анкета.

Какво мислят децата?

Всяко второ дете, участник в анкетата смята, че новите и компетентни учители, както и възможностите 

за развитие на учителите, са твърде малко. Според децата много от учителите са специалисти, а не 

толкова преподаватели и това понякога намалява интереса на учениците към предмета. 

Децата предлагат да може да се взема мнението на учениците относно учителите. 

Какво мислят възрастните?

 
  
„Да се осигурява възможност на учителите за допълнителни обучения и пови-

шаване на квалификацията по теми, които те смятат, че ще им бъдат полезни, 

а не както в последния проект на моН да се предлагат ограничен брой теми 

по региони и да няма достатъчно възможности за избор.“

60% от възрастните, участвали в анкетата смятат, че възможностите за развитие на учителите са 

малко и че има недостатъчен брой нови кадри, влизащи в системата. Една от пречките за това е 

наличието на голям брой проформа курсове, които дават кредити и сертификати, но не и знания 

и умения на учителите. Това най-ясно си личи в сферата на технологиите. Друга основна пречка е 

твърде многото бюрократична работа, която пречи на това те да отделят време за разговори и опо-

знаване на децата. 

Според част от възрастните, добре е учителите като професионалисти, подкрепящи образованието 

и развитието на деца, да имат достъп до психологическа и методологическа подкрепа – например 

супервизия или групи за обмяна на опит и подкрепа. 

Учителите трябва да имат повече свобода в определянето на начина, по който ще протичат часовете. 

Възрастните също споделят мнението, че учителите трябва да получават обратна връзка от учениците 

си. 

успешно училищно управление и развитие

Въпреки че новият образователен закон е в дейст-
вие за трета поредна година, училищната автономия 
и училищното управление, като част от визия и стра-
тегия за развитие на всяко отделно училище спрямо 
неговата конкретна ситуация, все още не се разпоз-
нава и използва ефективно от училищните директори 
и екипи. Ролята на училищния директор е ключова за 
успешното функциониране и развитие на едно учили-
ще. От него зависи управлението на екипа, разпреде-
лението на бюджета, определянето на насоката, в коя-
то да се развива учебното заведение. Въвеждането на 
делегираните бюджети даде на директорите повече 
възможности, но не беше съпроводено с осигурява-
нето на нужната подкрепа за ефективно управление 
на средствата. 

За да се гарантира, че делегираните бюджети ще по-
стигат по-висока ефективност е нужно да се осигурят 
подходящи обучения, които да подпомогнат дирек-
торите с нужните компетентности за управление на 
финансовия ресурс. Все още липсва актуализация 
на критериите и целенасочена политика за подбор 
на най-добрите кандидати за училищни директори. 
Настоящите критерии са чисто административни и 
не са подкрепени с последващо обучение за новите 
директори, което да развие нужните умения и компе-
тентности за ръководене на екип и визионерско упра-
вление на училището като жива система. Поради тези 
и множество други социално-икономически фактори 
се стига до ситуация, в която училища, поставени в 
сходна ситуация, напредват и се развиват със съвсем 
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КАКВо НИ КАЗАХА ДЕЦАТА, РоДИТЕЛИТЕ  И ПРофЕСИоНАЛИСТИТЕ, РАБоТЕЩИ С ДЕЦА?
Тема: Училищни общности

Кого попитахме?
Ученици в гимназиален курс, учители и родители, чрез анкета.
Какво мислят децата?
Според децата, цялото училище е една общност и трябва всички в него да се държат по този начин и 
да си помагат взаимно. Има нужда да се провеждат повече извънкласни дейности, които да сплотяват 
класа, да се организират интерактивни занимания в училищата, които да учат децата. Важно е да се го-
вори за това, че всеки е важен и да има повече общи задачи. Ако учителите участват в такива дейности, 
учениците няма да ги виждат само като хора, които пишат оценки. 

   
„Когато общността бива ръководена от ученици, не е редно учителите да нала-гат мнението си в работата им, а само да дават адекватни съвети, съобразени 
с желанията на учениците.“

Какво мислят възрастните?
Всеки втори възрастен смята, че са малко училищата, които събират учители, родители, деца и други 
хора в подкрепа на развитието на децата. 
Родителите казват, че от всички зависи това училището да е общност, която да се грижи за развитието 
на децата – както от учителите и директора, така и от учениците и родителите. Ролята на училището е 
да събира и привлича други общности около себе си, така че да подкрепят развитието на децата. Това 
означава, че родителите също могат да участват в училищния живот – например, чрез организиране 
на Ден на бащата или Училище за родители, където да се споделят различни проблеми. Чувството за общност е важно, включително и за това да има спазване на правилата. 

различни темпове поради качествата на своя дирек-
тор, а не в резултат на последователна политика. Тази 
разлика в нивото на предлаганото образование още в 
начален курс има много негативно отражение върху 
цялата система и увеличава разликите в постижени-
ята на децата. Образованието следва да предоставя 
такива равни условия, които да са предпоставка за 
преодоляването на социално-икономическите нера-
венства между учениците, а де факто, поради липса на 
адекватни политики, ги задълбочава. 

В рамките на национална програма “Квалификация“ 
през 2018 г. са се провели обучения за развиване 
и надграждане на ключови професионални компе-
тентности на директори, заместник-директори и на 
специалисти с помощни и консултативни функции73. 

От МОН допълват още, че се предприемат мерки за 
намаляване на административната тежест върху учи-
телите, директорите и другите педагогически специа-
листи. 

През годината започнаха и първи опити за популя-
ризиране на добри практики от училищата, които по-
лучиха статут на иновативни. За да се разпространят 
наистина обаче, има нужда и от систематизирането им 
и по-масовото им представяне – така че да стигнат до 
всички училища, които имат желание да се развиват и 
търсят подходящите инструменти за това.
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приобщаващо образование

Приетата през 2016 и редактирана през 2017 г. Наредба 
за приобщаващо образование, отново бе променена 
през 2018 г., за да отговори на необходимостта от раз-
ширяване на възможностите за дейности по обща под-
крепа. С реформата в приобщаващото образование се 
позволи на училището да бъде център на подкрепата за 
децата. Повече ресурсни учители, психолози и логопе-
ди бяха назначени на място – предимно в училищата, и 
по този начин беше дадена възможност за навременна 
и ефективна подкрепа за децата и учениците. От 2019 г., 
с новата Национална програма за превенция и защита 
от домашното насилие, се предвижда назначаване на 
психолог за всяко училище с до 350 деца. С наредбата, 
в детските градини бе въведен скрининг за тригодиш-
ните, който има за цел да осигури подкрепа на децата в 
ранна детска възраст, като превенция на последващи 
трудности в училище. През 2018 г. МОН организира 
обучение на 1 752 учители в детските градини в страна-
та за провеждане на този скрининг74. 

Общата подкрепа в училище пък позволи да бъде оси-
гурена навременна помощ в ученето или при труднос-
ти в поведението на децата, които се нуждаят от под-
крепа, като превенция на това по-късно тези деца да 
преминават към допълнителна подкрепа. Това включ-
ва и задължително обучение по български език за деца, 
за които този език не е майчин и групи по преодоля-
ване на затруднения в ученето по проект „Твоят час“, в 
които са се включили 106 969 ученици през учебната 
2017/2018 г.75.

По отношение на допълнителната подкрепа, предстои 
подготовка на специалисти за извършване на функ-
ционална оценка на потребностите на децата, като в 
момента се обучават 70 национални обучители – спе-
циалистите от РЦПППО и други институции76. Препоръ-
чително е при подбора на обучителите да се подходи 
по начин, който стъпва върху направените вече усилия 
и надгражда опита на екипите от училищата по проект 
„Включващо обучение“, и продължението му „Подкрепа 
за равен достъп за личностно развитие“. Още повече, 
че методологията на функционалната оценка изисква 
наблюдение на детето и активна комуникация.

През 2018 г. България представи доклада си по напре-
дъка при прилагане на Конвенцията за правата на хо-
рата с увреждания пред Комитета на ООН за правата 
на хората с увреждания77. Това изслушване завърши 
с отправянето на конкретни препоръки към страната 
ни78, по-конкретно в област „Образование“. Комитетът 
обръща внимание на това, че все още съществува об-
разователна сегрегация и има случаи, в които на деца 
с увреждания се отказва достъп до общообразовател-
ните училища.

Според ЗПУО, подкрепата за личностно развитие след-
ва да се осигурява от училището/детската градина за 
всички деца, които се нуждаят от нея. Поради недости-
га на финансово обезпечаване на приобщаващото об-
разование и обвързването му с броя деца в даденото 
учебно заведение, малко училища мога да си позволят 
назначаването на подкрепящи специалисти и задър-

жането им през годините. Друга група – децата в риск, 
също са напълно изключени от подкрепата. Работата с 
дете в риск изисква и работа със семейството и среда-
та, което налага нормативно да бъде определен макси-
мален брой деца в риск, с които да работи всеки пси-
холог/социален работник. Едва в 6 училища в страната 
(без ВУИ И СПИ) има назначен социален работник или 
социален педагог79. Освен за пълно финансиране на 
общата и допълнителна подкрепа, независещо от броя 
ученици и размера на учебното заведение, е необхо-
дима целенасочена дългосрочна политика на МОН за 
равномерно осигуряване на специалисти – психолози, 
логопеди и ресурсни учители в цялата страна. 

Комитетът обърна специално внимание на непостоян-
ното и неравномерно разпределение на човешки и фи-
нансови ресурси, липсата на квалифицирани педагоги-
чески специалисти и непедагогически персонал, които 
да са подготвени за приобщаващото образование. Ко-
митетът също така препоръча да се полагат интензив-
ни усилия, за да се осигури качественото приобщаващо 
образование и обезпечаване на разумни улеснения за 
учениците с увреждания в общообразователните учи-
лища. 

В детските градини все още липсва адекватна подкрепа 
от специалисти, които се насочват предимно към учи-
лищата. С оглед на разработваната от МОН Стратегия 
за ранно детско развитие, този подход трябва да бъде 
преосмислен, за да се осигури подкрепа от най-ранна 
възраст. Предстои да бъдат подготвени всички педа-
гогически специалисти, които да могат да извършват 
скрининг на децата на 3-3,5 години. 

В Наредбата за приобщаващо образование, в рамките 
на общата подкрепа, като основание за насочване към 
допълнително обучение по предмети в училище, бе оп-
ределено получаването на срочна или годишна оцен-
ката Слаб (2). Този количествен индикатор се превърна 
в лесен начин допълнителното обучение да се избягва, 
като вместо оценка Слаб (2), се поставя оценка Среден 
(3). Още по-критично обаче е неразбирането на същин-
ската работа по превенция на затрудненията, като част 
от общата подкрепа. Вместо училището в лицето на 
учителя да работи превантивно, системата за подкре-
па се задейства едва след оценка Слаб (2) за срока или 
учебната година, което противоречи на философията 
на превенцията, заложена в ЗПУО. В този смисъл, необ-
ходими са усилия за това повече учители да разберат 
смисъла и да развиват умения за разпознаване на нуж-
дата от работа по същинска превенция, преди детето да 
стигне до слаба оценка за срока/годината. Необходимо 
е да бъде направена и корекция в самата Наредба, като 
това основание за допълнително обучение да отпадне. 

Друг момент за възможно подобряване в подкрепа на 
приобщаването в училище, би могло да бъде оптимизи-
рането на въведената със ЗПУО система на валидиране 
на оценката на потребностите при учениците. Измина-
лият период позволява да бъде направен преглед на 
ефективността на процедурите по оценката и подкре-
пата за личностно развитие, включително от страна на 
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Към 15.09.2018 г. децата и учениците, подкрепени ре-
сурсно от екип, назначен в училищата са 18 116, като в 
това число са включени и децата, които са записани в 
училище, но учат в Център за специална образователна 
подкрепа и в специалните училища. Тези деца са съот-
ветно 2 893 в ЦСОП и 811 в специални училища82. Деца-
та, подкрепени от екип, назначен в детската градина са 
3 480, включително и тези, които се обучават в Център 
за специална образователна подкрепа83.

В своя преглед на ситуацията в България, Комитетът на 
ООН за правата на хората с увреждания за 2018 г.  обръ-
ща внимание на това, че е налице ниско ниво на осъзна-
тост относно ползите от приобщаващото образование 
и препоръчва информационна кампания, особено сред 
педагогическите специалисти и директорите, за да се 

избегне чисто административното удовлетворяване на 
изискванията на приобщаващото образование и да се 
достигне до прилагането му на практика и в полза на 
децата. 

Пречка продължава да бъде липсата на детайлен ана-
лиз за приобщаващите практики в цялата страна.  От-
съства както адекватно събиране на данни за броя на 
децата и младите хора с увреждания извън системата 
на образованието и мерки за включването им, така и 
независим механизъм за мониторинг и оценка на ка-
чеството на прилагането на приобщаващото образо-
вание.  Все още не се води диалог за постигане на об-
ществен консенсус какви деца и ученици бихме искали 
да изграждаме, но също така и какви са рисковите и 
защитните фактори за тяхното развитие.

Брой 
ресурсни 
учители

Брой  
психолози

Брой  
логопеди

Брой  
педаго- 
гически 
съветници

Брой 
социални 
работници

Други специалисти – 
рехабилитатори на 
слуха и говора/ учители 
за деца с нарушено 
зрение/ на деца с 
умствена изостаналост/ 
на деца с езиково-
говорни нарушения

Специалисти, 
назначени в 
училищата, 

включително 
и специалните 

училища81 

784 528 328 620 6 148

Специалисти, 
назначени в ДГ, 

включително 
специални 

групи

202 213 198 82 – 116

училищата и от страна на РЦПППО. Такъв преглед би от-
говорил на три системни въпроса, а именно:  да преце-
ни дали процедурната и финансовата тежест на втора, 
външна оценка би могла да бъде намалена; да провери 
дали тази двустъпкова процедура създава условия за 
различен стандарт в оценката на подкрепата, тъй като 
в единия случай РЦПППО освен, че валидира оценка-
та на потребностите на децата и учениците, също така 
предоставя подкрепата, която сам е валидирал. Също 
така – да отвори нови възможности за по-широка мето-
дическа подкрепа на екипите в училищата от страна на 
РЦПППО. Резултатите от подобен преглед биха могли 
да доведат до промяна в процедурите, което би допри-
несло за по-широка автономия и овластяване на учили-

щата (например, когато възможността за някои учили-
ща сами да направят оценката със свой екип, започне 
да се използва по-широко). 

За учебната 2017/2018 г. на територията на страната са 
извършени 6 221 оценки за потвърждаване на допъл-
нителната подкрепа за децата и учениците, а напра-
вените откази за подкрепа са само 39580 (6%), което е 
показател, че екипите в училищата, които извършат 
първи етап на оценка, се справят добре. В допълнение, 
оценката на РЦПППО е наистина ценна, тогава, когато 
е направена по желание на родителите, защото дава 
възможност на родителите  да получат допълнително 
експертно мнение. 
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КАКВо НИ КАЗАХА ДЕЦАТА, РоДИТЕЛИТЕ  

И ПРофЕСИоНАЛИСТИТЕ, РАБоТЕЩИ С ДЕЦА? 

Кого попитахме?

Ученици в гимназиален курс, родители на деца с увреждания и учители, чрез анкета.

Какво мислят децата?

 
 
 „Приобщаващото образование е нужно, за да може едно дете да се развие и 

издигне в обществото, получавайки нужното образование.“

Близо половината деца (както и близо половината възрастни) смятат, че училищата, в които всяко дете 

да може да се чувства пълноценно и да се развива, независимо дали се различава с нещо от другите, 

са единици.

Училището трябва да даде възможност на всяко дете да се развива по подходящ начин и да подкрепя 

неговите силни страни и таланти. Приобщаващо би било образование, което дава еднаква възможност 

и подкрепа на всички деца, независимо колко различни са те. Да приобщиш някого означава да го 

направиш част от малкото общество в училище като му дадеш подкрепа, съчувствие и внимание. При-

мер за това е когато децата с увреждания имат нужда от ресурсен учител или децата с трудности имат 

нужда от училищен психолог. 

Важно е да се обърне внимание на тези деца, които са отхвърляни – например децата от ромската общ-

ност. Рядко обаче учителите са наясно с проблема. Не трябва да се допускат обиди и подигравки между 

децата, особено, ако те ги разделят заради етноса или социалното им положение. 

Какво мислят възрастните?

В училище трябва да се говори повече за отношенията между различните деца. Също така, необходимо 

е децата да учат заедно, в общо пространство, за да могат да се познават и разбират по-добре едни 

други. 

В момента все още има много училища и детски градини, в които приобщаващото образование се 

случва проформа. На моменти изглежда невъзможно приобщаващото образование да се приложи в 

училищата – особено когато съществува наредба, но тя не се прилага и става неефективна. За самите 

институции е трудно да се ангажират с темата и да предприемат действия, които да доведат до разби-

ране и включване на децата със специални образователни потребности. На много места тези деца са 

нежелани от учебните заведения или остават изолирани в класната стая. Когато има проблем, рядко 

родителите, учителите, директорите и институциите действат като екип, за да го разрешат. 

Самите учители често пъти са неподготвени и заради това – демотивирани да работят с деца със СОП. 

Нужно е учителите да имат общи познания за заболяванията и възможностите на децата, с които ра-

ботят. Учителите имат нужда и от експерти, които да ги подпомагат в работата им. В голяма степен е и 

въпрос на готовност да приемат децата и да опитат да работят с тях, преди да ги отхвърлят. 

Броят на децата в класовете също е важен – когато в класа има твърде много деца, то трудно се приоб-

щават тези с различни потребности. Такъв пример са класовете с голям брой деца, чийто майчин език 

не е български, където има нужда учителят да работи с всяко дете. 

Необходими са повече часове на ресурсните учители с децата, за да могат да отговорят на нуждите им 

и да успеят да изготвят и следват адекватен индивидуален план. В момента много родители плащат до-

пълнително за асистенти, за да могат децата им да посещават общообразователно училище или самите 

те стават асистенти, като това е сериозно предизвикателство за личния и професионалния им живот. 

Важно е родителите да работят с децата си вкъщи и да търсят подкрепа и съдействие при различни 

проблеми. 

Необходимо е и адаптиране на физическата среда – да има рампи, асансьори, адаптирани тоалетни и 

достатъчно място за преминаване на колички. Също така, трябва да се мисли и за допълнителни мате-

риали и пособия по време на часовете по физкултура. 

Всичко това обаче са стъпки, от които първата и най-важната е разбирането и приемането на децата 

със специални образователни потребности – първо от учителите и родителите, които да дават пример, 

а след това и децата в класа да го последват. 
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Дигитално-медийна грамотност в образованието

Макар МОН да демонстрира добра воля и желание 
за сътрудничество с НПО и другите заинтересовани 
страни в сферата на развиване на дигитално-медийна 
грамотност (ДМГ) у децата, все още има нужда от пре-
разглеждане на учебните програми с цел развитието 
на дигитално-медийната грамотност у децата още от 
начален етап и до завършване на средно образование, 
която да залегне по-експлицитно в изискванията, както 
и по другите подходящи за целта предмети. Намере-
нието да се интегрират теми от ДМГ в заниманията в 
часа на класа в начален курс84, все още не е достатъчно 
за покриване на тази област, не само защото учебните 
часове не са достатъчни, но и защото е необходимо 
ДМГ да се интегрира в обучението по всички учебни 
предмети и да се развива през мултидисциплинарен 
подход и наблягане на интердисциплинарните връзки. 

В рамките на общественото обсъждане това бе пред-
ложено от Коалицията за медийна грамотност в обра-
зованието (обединяваща 13 различни организации), 
но предложението не бе прието от МОН с мотива, че 
медийната грамотност вече присъства по теми и по 
отделни учебни предмети, включително в гражданско 
образование и в часа на класа. Внимателният анализ 
на образователните стандарти на различните учебни 
предмети обаче показва, че макар отделни компоненти 
на ДМГ да присъстват, липсва цялостен систематичен и 
холистичен подход, както и обвързване на развиването 
на ДМГ със ситуациите от реалния онлайн, а и офлайн 
живот на децата. Социалните и комуникационните уме-
ния и в двете среди са особено слабо засегнати, което 
се потвърждава и от нарасналото ниво на онлайн, а и 
на офлайн тормоз. 

Източник: Център за безопасен интернет, Дигитално грамотни ли са родените в дигиталната епоха деца?, Национално представително изследване „Децата на 
България онлайн“, 2016

 Никога   много рядко   Поне веднъж седмично   Всеки или почти всеки ден   Няколко пъти на ден   Постоянно

през последния месец колко често си правил(а) всяко от следните неща онлайн?

Какви неща в интернет смяташ, че са подходящи за деца на твоята възраст?

43,8% 22,4% 15,5% 12,9%

Игри Училищна 
подготовка

музика филми Информационни 
сайтове

Социални 
мрежи

Видео 
съдържание

11,7% 10,8% 10,1%

Използвах социална мрежа

Гледах видеоклипове

Слушах музика онлайн

Търсих в онлайн магазин

Проверих онлайн колко 
струва дадено нещо

Проверявах информация 
относно работа/обучение

четох новини оннлайн

Купих си нещо онлайн

Тръсих здравна информация

Използвах интернет за неща, 
свързани с училище

23% 3% 8% 22% 17% 26%

24% 25% 28% 15% 3% 4%

14% 11% 20% 27% 15% 12%

5% 6% 20% 31% 21% 14%

53% 16% 15% 10% 4% 3%

47% 18% 19% 10% 4% 3%

49% 21% 17% 7% 3% 2%

58% 16% 14% 10% 2% 2%

76% 12% 5% 3%2 1

69% 17% 7% 4% 2 1
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ПРЕПоРЪКИ 

 Утвърждаване на ефективни мерки в рамките на 
делегираните бюджети в посока намаляване на ди-
спропорциите във финансирането между градските и 
селските училища;

 Отпускането на средства за работа с уязвими гру-
пи да продължи и да бъде обвързано с постигането 
на резултати, а предприетите мерки да подлежат на 
експертна оценка за действителната им ефективност 
с цел подобряване на ефективността на финансиране-
то;

 Целенасочени действия за въвеждане на интер-
културно образование в рамките на учебните програ-
ми;

 Механизмът за превенция на отпадането да бъде 
префокусиран към осигуряване на достатъчни усло-
вия за качествено образование, усвояване на знания 
и развиване на умения и навици, които гарантират 
трайна реинтеграция на децата, включително чрез 
използването на иновативни образователни мето-
ди и ресурсно подпомагане на децата, заминаващи с 
родителите си, временно или за по-дълги периоди в 
чужбина, чрез използване на интернет ресурси и уеб 
базирани обучителни платформи;

 Подобряване на информационната обезпеченост 
на Механизма и координацията между институциите 
при обмяна на информация, за да се подобри ефек-
тивността на процеса. (наприер създаване на база 
данни на децата, които са напуснали трайно или вре-
менно страната и проследяване на образователния 
им статус); 

 Засилване на работата с родителите като част от 
подхода на училищата за създаване на общности и 
в подкрепа на приобщаването на всички деца, чрез 
обезпечаване с операции по  ОП НОИР (включител-
но чрез „Подкрепа за успех“), програми от държав-
ния бюджет и насърчаване на общините и местните 
общности да участват, в това число чрез решения за 
финансиране на мерки в посока на подобряване на 

приобщаващото образование според конкретните 
нужди;

 Въвеждане на инструмент за ясно измерване на 
качеството на допълнителните квалификации на учи-
телите с цел по-ефективно и целенасочено използва-
не на ресурса в тази област;

 Създаване на програма за обучение на директо-
рите в лидерски умения и развитие на образовател-
ните политики в учебното заведение като част от общ-
ността;

 Въвеждане на ясни измерители за работата на 
училищните директори, които да бъдат база за поощ-
ряване и разпространение на добрия пример и мерки 
за подкрепа;

 Приемане на единна дефиниция и тълкувание 
на концепцията за личностното развитие на децата и 
учениците, както и консенсус по въпроса защо целе-
насоченото личностно развитие на учениците е необ-
ходимо;

 Ежегодно изготвян и комуникиран с обществото 
детайлен анализ, базиран на качествени и количест-
вени данни относно: ефекта от и обезпечеността на 
прилагането на обща подкрепа и допълнителна под-
крепа (поотделно), като тази информация се разделя 
по типове учебни заведения, по типове нужди на де-
цата и по области, включително неосигурената и не- 
своевременно предоставената подкрепа на децата и 
учениците;

 Увеличаване на непедагогическия персонал във 
всички детски градини и училища – психолози, лого-
педи, социални работници и др.;

 МОН да предприеме цялостно преразглеждане 
на учебните програми с цел развитието на дигитално-
медийната грамотност у децата още от начален етап 
и до завършване на средно образование, която да за-
легне в изискванията и по всички подходящи за целта 
предмети. 

40% от училищата се посещават от деца, чиито родители 
са без средно или основно образование

01

02

03

04

05

Приобщаващото образование продължава да страда 
от хронично недофинансиране и липса на достатъчно 
специалисти

физическата среда в масовите училища е недостъпна 
за деца с физически увреждания и практически ги 
лишава от достъп до качествено образование 

Броят на пенсиониращите се учители многократно 
надвишава този на новопостъпилите

Дигитално-медийната и функционалната грамотност на 
учениците все още е много под средните за Европа нива 
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6. 
СЕмЕйНА СРЕДА  

И АЛТЕРНАТИВНИ ГРИЖИ 
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СЕМЕйНА СрЕДА И 
АЛТЕрНАТИВНИ грИЖИ  

ДОБър 3,50  

Процесът на деинституционализация се 
развива, но не се предприеха мерки за 
повишаване на качеството на живот на децата, 
настанени в Центровете за настаняване от 
семеен тип и за подобряване на качеството 
на услугите в подкрепа на семейството. 
Приемната грижа все още се предоставя през 
централно управляван проект с единствен 
доставчик общините. Не се наблюдават 
развития в осиновяването, както и в закрилата 
и интеграцията на децата бежанци.

Деинституционализация и резидента грижа 

Процесът на деинституционализация е комплексен и 
изисква, както извеждане на последните 661 деца от 
оставащите 29 институции, така и подобряване на ра-
ботата по превенция на извеждане на детето от семей-
ството и развиване на системата от алтернативна грижа 
и социални услуги. През 2018 г. са предприети действия 
за изпълнение на заложеното в актуализирания през 
2016 г. План за действие към Националната стратегия 
„Визия за деинституционализация на децата в Републи-
ка България“. Изпълняват се проектите за изграждане 
на инфраструктура за нови социални услуги за деца и 
семейства. В края на годината стартират проектите по 
Операция „Продължаваща подкрепа за деинституцио-
нализация на децата и младежите“, които да доведат до 
извеждане на децата и закриване на последните спе-
циализирани институции за деца – Домовете за деца, 
лишени от родителска грижа (ДДЛРГ) и Домовете за 
медико-социални грижи за деца (ДМСГД), както и обез-
печаване на подготовката за създаването и предоста-
вянето на новите услуги в семейна среда и в общността 
на територията на цялата страна. 

От месец май 2018 г.  официално е спряно настаня-
ването на деца без увреждания до 3 г. в ДМСГД. На-
правени са нормативни промени, които да разширят 
и надградят предоставяните услуги в ЦОП, ДЦДУ и 
ЦСРИ – актуализирана Методика за условията и начи-
на на предоставяне на социалните услуги в ЦОП, нови 
финансови стандарти за: разширен ЦОП; преструкту-
рирани в единно управление ДЦДУ и ЦСРИ; и ДЦДУ и 
ЦСРИ, предоставящи услуги по ранна интервенция. 
Актуализирана е Наредбата за превенция и реин-
теграция и е разработена концепция за „заместваща 
грижа“, изработен е Законопроект за социалните ус-
луги, чрез който да се подобрят значително тяхната 
достъпност, качество и ефективност, а също и  интег-
рираност на подкрепата. Неправителственият сектор 
участва в разработването на всички упоменати закони 
и поднормативни актове, но тепърва предстои те да 
бъдат внедрени в практиката, за да може не само да 
се преустанови отглеждането на деца в институции, 
но и да се намали чувствително броят на децата във 
формална грижа.

Домове  
за медико-социални грижи

Домове за деца,  
лишени от родителски грижи

17 2516 2015 14

2016 20162017 20172018 2018

 Намаляване на броя на институциите
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През годината темата за качеството на грижата, пре-
доставяна в Центровете за настаняване от семеен тип 
остана гореща и проблемите не намериха необходими-
те решения. Пореден публичен скандал за насилие над 
деца в ЦНСТ предизвика вълна от реакции – провер-
ки на ДАЗД, мониторинг на БХК, анализи и становища 
на неправителствените организации. На Постоянната 
експертна работна група по деинституционализация 
към ДАЗД, в която участват и граждански организации, 
беше възложено да изработи анализ на резидентната 
грижа, с предложения за подобряването . Докладът 
трябваше да отговори и на въпроса защо липсва инте-
рес от страна на частни доставчици към услугата ЦНСТ. 
Като едно от най-сериозните предизвикателства беше 
посочен ниския финансов стандарт (9 700 лв.), особе-

но за ЦНСТ за деца с увреждане – 11 580 лв. и за ЦНСТ 
за деца и младежи с увреждане и нужда от постоянна 
медицинска грижа – 15 580 лв. Беше аргументирана 
необходимостта от повишаване на стандарта с 40%. 
За съжаление, той беше повишен с 18%, от които 10% 
обслужват повишаването на минималната заплата и 
общото поскъпване на режийни, горива и храни. Ра-
ботата в ЦНСТ е тежка, напрегната и с професионални 
рискове, което я прави непривлекателна срещу мини-
мална заплата, а възможност за по-високи заплати или 
за повишаване на заплащането на специалистите няма. 
На фона на подобреното заплащане в здравния и об-
разователния сектор, отливът на кадри от социалния 
сектор е неизбежен и това ще доведе до по-нататъшно 
влошаване на качеството на услугите. 

КАКВо НИ КАЗАХА  РоДИТЕЛИТЕ  

И ПРофЕСИоНАЛИСТИТЕ, РАБоТЕЩИ С ДЕЦА?

Кого попитахме?
Родители, психолози, социални работници, възрастни чрез анкета.

Какво мислят?

  
  
„от 3 неща се нуждаят най- много семействата: финанси, работа и образование.“

  
  
„Никой не се грижи за семействата, които изпадат в беда. обикновено хората си 

помагат едни на други, държавата – не“.

Семейството се разбира като хора, които се подкрепят взаимно, дават си опора. Най-важното е в семей-

ството да има разбирателство, подкрепа, обич и общуване.

82% от възрастните, взели участие в анкетата, смятат, че родителите не получават никаква подкрепа от 

държавата или че тези, които получават, са твърде малко, а подкрепата е недостатъчна.

Много от родителите имат нужда от подкрепа в грижата за децата. Често пъти обаче за тях е трудно да по-

търсят помощ заради срам, неувереност или недоверие кой би могъл да помогне. За родители от ромска 

общност има допълнително опасение – че търсенето на помощ ще потвърди подозренията, че като роми, 

те са „лоши родители“. Някои родители имат недобър опит с търсене на помощ от лекар или от социалните 

служби, където не са получили разбиране и подкрепа. Затова и повечето намират помощ от близкото си об-

кръжение – семейство и приятели. Семействата търсят помощ едва когато проблемът излиза извън контрол.

Едно от предложенията е да се работи за по-голяма чувствителност на социалните служби към проблемите 

на семействата и децата и те да помагат по-добре при търсенето на адекватни решения на казусите, с които 

се сблъскват родителите. Също така има нужда от повече социални работници, така че те да не са претова-

рени и „заложници на бумащината“, нямащи време да работят с конкретните случаи.

При семействата, които имат големи трудности в отглеждането на децата си, да се търси винаги начин за 

подкрепа на семейството, за да остане детето в него.

Финансовите трудности, с които се сблъскват родителите, също са съществен фактор за семействата. За 

някои семейства е предизвикателство да купуват лекарства и предложението е да се мисли за безплатни 

или поне по-евтини лекарства. Друго предложение за финансова подкрепа на всички семейства е въвеж-

дането на данъчни облекчения за деца, които са свързани с внесения данък.

от 2018 г. е спряно 
настаняването на  
деца без увреждания под  
3 години в специализирана 
институция

2010 г.  =  7 587  

2018 г.  =     653  

> 90%

Брой деца в специализирани институции
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приемна грижа 

През 2018 г. проектът „Приеми ме 2015“ продължи да 
бъде единствената държавна инициатива, финансира-
на с европейски средства, която анализира, проучва и 
проследява напредъка в приемната грижа. В рамките на 
проекта през 2018 г. бе поставен акцент върху качест-
вото на супервизията на приемните родители и социал-
ните работници, както и развитието на компетенциите 
по оценяването на приемни родители от Комисиите по 
приемна грижа, чрез реализирането на обучения за чле-
новете им.

Към 30.11.2018 г. в приемни семейства са настанени  
2 250 деца, като едва 4 от тях са в доброволни приемни 
семейства. Към 30.11.2018 г. броят на утвърдените при-
емни семейства е 2 354, от които 7 доброволни. За 2018 г. 
най-големият брой на деца, настанени в приемни семей-
ства, е на тези на възраст от 6 до 14 години, като децата 
от  0 до 3 години са 628. Децата с увреждания в приемна 
грижа през 2018 г. са 175. Тези, които  напускат приемна-
та грижа, отиват основно в осиновителни семейства (586 
за 2018 г.) или се реинтегрират в родните си семейства 
(241). Въпреки положителната статистика и увеличени-
ят брой на децата, преминали през приемна грижа (ес-
тествен ход в процеса на деинституционализацията и на 
системното закриване на специализираните институции 
за деца), могат да се посочат някои основни проблеми, 
които не бяха решени и през 2018 г.:

  Високият брой на приемни семейства без настанени 
деца. Към края на годината в повече от 400 семейства не 
са настанени деца. В голяма част от тях дете не е настаня-
вано от няколко месеца до година. Това е притеснително 
поради факта, че одобрени и обучени приемни семей-
ства се демотивират, но и инвестираните ресурси в обу-
чения, подкрепа и развитие на приемните родители не 
са устойчиви. Със свое указателно писмо в края на 2018 
г. АСП даде изрични указания на структурите си за това, 
че при предприемане на настаняване на дете в приемно 
семейство на територията на друга област, отговорност-
та за транспортирането на детето е на отдел „Закрила 
на детето“, който предприема мярката за закрила. Това 
също представлява пречка за осигуряването на приемна 
грижа за деца, които се нуждаят от нея, за които реги-
онът, от който са, не може да гарантира такава. Липсата 
на автомобили, финансови средства, застраховка при 
потенциална злополука, са част от предизвикателството 
пред държавните отдели и са причина за ограничаване 
на настаняването на деца от едно населено място в дру-
го. И през 2018 г. не беше направено необходимото, за 
да се гарантира правото на приемни родители, одобре-
ни на територията на една област/община в страната, да 
упражняват професията си на друга територия. Практи-
ката до момента показва, че ако приемни родители искат 
да бъдат приемни родители в друго населено място или 
друга област, трябва да преминат през цялата процедура 
по одобрение и вписване в местния регистър.

  И през тази година родителите нямаха възможността 
да бъдат наети по трудово правоотношение, на каквото 
са наети социалните работници по проект „Приеми ме 
2015“. Заети на граждански договор, приемните родите-
ли губят възможността да се възползват от обезщетения 
за временна нетрудоспособност или безработица. Ко-
гато детето, настанено в приемно семейство, бива из-
ведено, приемните родители губят всичките си доходи. 

Практиката показва, че със сключването на граждански 
договор с приемното семейство, декларативно се при-
емат отношения на партньорство с неясно дефинирани 
общи цели, права и задължения. Това води до загубата на 
сигурност и мотивация у приемните родители. 

  Изработването на единен финансов стандарт за при-
емната грижа бе отложено и не се реализира. Разра-
ботването на такъв стандарт е от ключово значение за 
устойчивостта на приемната грижа след края на проекта 
„Приеми ме 2015“ и финансирането на приемната грижа 
от държавния бюджет. Липсата на единния финансов 
стандарт е причина за отлагане във времето на сериоз-
ната дискусия за формата на приемната грижа, както и за 
постигането на консенсус по основни въпроси, свързани 
с качеството . Сред тях са въвеждането на професиона-
лизация, определяне на типа на договаряне, включи-
телно с неправителствени организации и частни дос-
тавчици, гарантиране на социалната и икономическата 
сигурност на приемните родители, остойностяване на 
подкрепата към тях и професионалистите, ангажирани с 
прилагането  и др. 

За съжаление, екипът за управление на проект „Приеми 
ме“, част от АСП и дирекцията „Закрила на детето“ – също 
част от АСП, не успяха да регулират в достатъчна степен 
диалога и да насърчат екипната работа и екипното взаи-
модействие (независимо от указателните писма и поло-
жените усилия по време на  регионалните срещи) между 
социалните работници от областните екипи по приемна 
грижа и служителите в отделите „Закрила на детето“. Сил-
но централизираният модел на управление на приемна-
та грижа изчерпа възможностите на проект „Приеми ме“ 
за подобряване качеството на услугата, както и за насър-
чаване на взаимодействието между различните екипи.

Въпреки че относителният дял на децата, настанени с 
мярка за закрила при близки и роднини, се запазва по-
стоянен през последните години, и през 2018 г. не се 
направи необходимото тази мярка за закрила да бъде 
придружена с определен стандарт. Не съществуват ме-
ханизми за проследяване на качеството на грижа, нито 
форми за подкрепа към отглеждащите семейства. 

Извън полезрението на конкретна институция продъл-
жават да бъдат и децата, оставени от родителите си на 
близки хора, за да работят в чужбина. Доставчици на со-
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Деца, извън родните семейства през 2018 г.

  Център за настаняване от семеен тип

  При близки и роднини

  Приемна грижа

  В специализирани институции

  осиновени
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Осиновяване 

Работата за промяна на Семейния Кодекс, стартирала 
през 2016 г., остана без развитие за още една поредна 
година. С това остава актуална липсата на правна рам-
ка и административни процедури, които адекватно да 
я регламентират, както събирането и съхраняването на 
максимално подробна информация за биологичните 
родители, братя и сестри, така и регламентирането на 
достъпа до нея, който да защитава интересите и на три-
те страни в осиновителния процес – правото на детето 
на информация за биологичния си произход. 

По инициатива на ДАЗД и с участието на заинтересова-
ни страни, през 2018 г.  бяха разработени насоки за под-
готовка на детето за национално или международно 
осиновяване, които следва да подпомогнат специали-
стите в работата им с децата, включени в регистрите за 
осиновяване, както и доставчиците на социална услуга, 
предоставящи услуги за тези деца до осиновяване и/
или пълнолетие, в случай че осиновяване не се случи. 

Разработената съвместно с организации от неправи-
телствения сектор, работещи по темата осиновяване, 
и утвърдена със заповед на Министъра на труда и со-
циалната политика програма за обучение на кандидат-
осиновители, следва да подобри и стандартизира под-
готовката на кандидат-осиновителите от доставчиците 
на услугата. Важно е да се отбележи обаче, че остава 
отворен въпросът за същинската оценка на кандида-
тите, която се извършва от служителите на ОЗД, които 
са в текучество, претоварени и често с фокус към фор-
малната работа. На тях не е известно също така да им 
е осигурено адекватно обучение за работа по мотива-
ция и оценка на кандидат-осиновители в съответствие 
с актуалните промени, както и супервизия в помощ на 
тяхната ежедневна работа „на терен“.

С изменения в Кодекса на труда от 1 юли 2018 г. се съз-
даде възможност за всички осиновители на деца до 
5-годишна възраст да ползват отпуск за период от 365 
дни от деня на предаване на детето за осиновяване. 

Макар и положителна, тази стъпка е частична, тъй като 
поставя в позиция на дискриминация по възраст оси-
новените деца, както и техните родители осиновители, 
тъй като се отнася  само за случаите, в които детето не 
е навършило 5 години. Становището е подкрепено от 
специалисти, Омбудсмана на Републиката и решение на 
Комисията за защита от дискриминация (КЗД №239 от 
11.07.2018 г.). Последното е обжалвано от МТСП, което 
подсказва подценяване или отхвърляне на проблема. 
Важно е да се отбележи, че целевият отпуск при осино-
вяване e с цел възможност за изграждане на качестве-
ни връзки в новосформираното семейство, адаптация 
на детето в новата среда и ежедневно интензивно учас-
тие на родителите в този изключително важен период.

Агенцията за социално подпомагане продължи, в на-
рушение на изискванията на Семейния кодекс, да не 
изпълнява задължението си за създаване на Национал-
на електронна сертифицирана система за децата, кои-
то могат да бъдат осиновени при условията на пълно 

осиновяване (чл.83, ал.1) и на Национален регистър на 
осиновяващи за пълно осиновяване (чл.85).

Все още липсват задължителни услуги за подкрепа на 
дете и родител осиновител, в следосиновителния пери-
од. Мониторингът, извършван от отделите Закрила на 
детето, е формален, често без реална подкрепа и чувс- 
твителност към миналото на децата и осиновителите, и 
техните индивидуални травми. С новосформираните се-
мейства не се работи превантивно, а едва след заявен 
проблем. Натрупаната информацията не се обработва и 
анализира с цел разпознаване на индикатори, извежда-
не на добри практики и промени в практиката и законо-
дателството.

Все още липсва и подкрепа при избор на подходящ 
подход, така че да няма тайна за осиновяването, или 
ако тя вече съществува – за щадящо разкриване на тай-
ната на осиновяване, така че детето да не се чувства из-
лъгано и предадено. Необходимо е фокусирано в тази 
посока обучение не само на кандидат-осиновителите, в 
рамките на тяхното обучение, но също така и на соци-
алните работници, доставчиците на социални услуги, и 
на служителите в системата на образованието.

Липсва задълбочен качествен и количествен анализ, как-
то и обосновка на причините за намаляване броя на впи-
саните в Регистъра за осиновяване деца, както и относи-
телно ниския брой на осиновяванията при относително 
еднакъв брой деца, отглеждани извън семейна среда, и 
относително еднаквия брой кандидат-осиновители. 

АСП значително подобри информацията за процеса и 
процедурите по осиновяване в България на сайта си. Въ-
преки това, информацията, която получават кандидат-
осиновителите, които са български граждани, живеещи 
в страната е незначителна в сравнение с информацията, 
предоставяна на кандидатстващите по международна 
процедура. В по-широк план, важно е да се отбележи, 
че липсва цялостна държавна политика в подкрепа на 
осиновяването, която да запознае обществото с ползите 
и възможностите, които то дава, както и с обективните 
недостатъци, които то крие, особено в контекста на де-
мографската криза и наличието на репродуктивни про-
блеми при част от българските семейства. 
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Осиновени деца

циални услуги алармират, че този феномен става много 
характерен, особено за определени региони в страната, 
като децата стават обект на внимание на социалните 
служби едва след установен сериозен риск за детето. 

Следва да се отдели внимание,  като първата стъпка е не-
обходимо да бъде проучване на размера на проблемите 
сред тези деца, за да може да има целенасочени мерки 
за подкрепа и превенция на бъдещите рискове. 
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Закрила и интеграция на непридружени малолетни  
и непълнолетни деца 

Броят на непридружените непълнолетни лица, потърси-
ли международна закрила в България от 01.01.2018 до 
31.10.2018 г. е 482, приблизително същият, както и през 
предходната година. 40 от тях са малолетни. Към края на 
октомври85 на 27 непридружени деца е предоставена 
международна закрила, на 42 е отказана, а на 168 – про-
изводствата за предоставяне на международна закрила 
са били прекратени, като причините не се посочват.

Сравнявайки данните, на преден план остават нерешени 
от години проблеми, свързани с настаняването в сигурна 
и защитена среда, както и свързаното с това намаляване 
на броя на намиращите се в неизвестност деца. Предиз-
викателство е също осигуряването на качествено пред-
ставителство, което да гарантира права и най-добрия 
интерес, както и достъпа до здравеопазване, образова-
ние и социални услуги, съобразени с техните нужди. 

Координационният механизъм за взаимодействие меж-
ду органите по закрила на детето на национално и мест-
но ниво за работа по случаи на деца чужденци, търсещи 
или получили международна закрила, който от години 
се очаква, не беше приет и през 2018 г.

Въпреки многократно отправените препоръки от стра-
на на редица организации,  международните стандарти 
и българското законодателство, и през 2018 г. тенден-
цията децата да бъдат третирани първо като чужденци, 
и след това като деца, остава устойчива и непроменена. 
Запазва се подходът непридружените деца, търсещи 
международна закрила, да се настаняват предимно86 в 
приемателните центрове на ДАБ, които нямат статут на 
социална услуга. Следва да се отбележи като напредък 
приемането на План за действие за 2018 г. за изпълне-
ние на Националната стратегия в областта на миграци-
ята, убежището и интеграцията 2015-2020 г., където е 
предвидено изграждането на помещения за настанява-
не на непридружени, търсещи международна закрила, 
които в момента са в процес на изграждане87. 

Остава неразрешен въпросът за настаняването на не-
придружените деца, получили международна закрила, 
получили отказ и на тези, които не са потърсили такава. 
Това се потвърждава както от ниския брой настанявания 
по реда на ЗЗДет (по данни на АСП – 26), така и по инфор-
мация от Отделите „Закрила на детето“, които посочват, 
че не могат да идентифицират подходящи за настанява-
не социални услуги на територията на страната.

С влезлите в сила през месец юни изменения в Закон 
за чужденците в Република България (ЗЧРБ), се регла-

ментира представителството на непридружените ма-
лолетни и непълнолетни деца88, което се осъществява 
от Дирекция „Социално подпомагане“ по местопреби-
ваването им. Представителството на децата, търсещи 
и получили международна закрила, продължава да се 
осъществява по реда, предвиден в Закон за убежище-
то и бежанците (ЗУБ). Практиката на отделните общини 
по отношение на броя на назначените представители 
и броя на децата, които представляват, е различна, тъй 
като липсва единен стандарт.

Картината по отношение на мерките за интеграция 
също остава непроменена, въпреки предвидените в 
редица нормативни актове мерки. По данни на ДАБ89 
едва 7 непридружени деца са записани в училище, като 
възниква въпросът защо след като 176 новорегистри-
рани непридружени са на възраст, на която подлежат 
на задължително образование, те не са записани в 
училище. Липсват данни доколко регистрираните в 
предходните години са обхванати от образователната 
система. За непридружените непълнолетни на възраст 
16-17 години липсват алтернативни форми за обучение 
и придобиване на професия, каквито има в други стра-
ни от ЕС.

Следва да се уточни, че децата, които не желаят да 
кандидатстват за международна закрила и тези, които 
имат влезли в сила решения за отказ по молбите им за 
международна закрила, нямат достъп до образовател-
ната система и до безплатно здравеопазване, поради 
правното положение, в което се намират. Според спе-
циалистите, неуреденото правно положение на тази 
група деца е основна пречка не само за осигуряването 
на достъп до основни права, но и пречка за осъществя-
ването на мерките за закрила, предвидени в ЗЗД. 

Достъпът до социални услуги в общността за всички 
непридружени продължава да е силно затруднен и по-
ради езиковата бариера и липсата на обучени специа-
листи. Социалните работници от ОЗД, преминали през 
обучения и обхванати в изследването, проведено през 
2018 г. от ВКБООН90 рядко могат да оказват системна 
подкрепа поради свръхнатовареност.

В условията на липсваща координирана и ефективна 
политика за закрила и интеграция на непридружените 
деца, международни и местни организации, както и до-
броволци, продължават да полагат усилия за подобря-
ване на ситуацията и да оказват подкрепа на децата, 
която се осъществява на проектен принцип.

В зависимост от правното им положение непридружените деца могат да бъдат: 

   деца, които са подали молба за международна закрила по реда на Закона за убежището 
и бежанците;  

   деца чужденци, които са получили международна закрила, като им е предоставен статут 
на бежанец или хуманитарен статут; 

   деца, които не желаят да кандидатстват за международна закрила или тези, които имат 
влезли в сила решения за отказ по молбите им за международна закрила и техният пра-
вен статут се урежда по реда на Закона за чужденците в Република България (ЗчРБ).
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ПРЕПоРЪКИ 

 Необходимост от цялостен анализ и равносмет-
ка на натрупания опит в развитието на приемната 
грижа в страната, връзката  с останалите услуги, и 
възможностите за децентрализирано предоставяне 
в близко бъдеще, предвид приключването на проект 
„Приеми ме“. Следва да се  повиши вниманието към 
развиване на приемна грижа за деца с увреждания, 
тъй като дефицитите в националното покритие на 
тази услуга продължават да възпрепятстват закрива-
нето на ДМСГД;

 Да се планира допълнително финансиране на 
съществуващите ЦОП за интензивна и мобилна ра-
бота по превенция на изоставянето на деца от 0 до 3 
г., докато стартират разширените ЦОП с програми и 
ресурси в тази посока; 

 Да се изпълнят всички препоръки от доклада 
анализ на резидентната грижа, изработен през 2018 
г. в рамките на Постоянната експертна група по де-
институционализация (ПЕРГ), включително тази за 
адекватен финансов стандарт. Необходимо е да се 
насочи внимание и да се положат специални усилия 
за това мястото на живот за децата в резидентните 
услуги да се раздели от мястото на ползваните от тях 
услуги, за да се избегне повторна институционали-
зация. Препоръчваме и работа по подготовката на 
децата с увреждания от резидентните услуги за жи-
вот в общността и планиране на тяхното извеждане 
в семейна среда, когато това е възможно“;

 Предприемане на действия за изпълнение на 
препоръката от Универсалния периодичен доклад 
на Комитета по правата на човека на ООН за Бълга-
рия, 2011 (UPR)91 за въвеждане на законодателство, 
което забранява тайната на биологичния произход и 
регламентира методика за събиране, съхранение и 
достъп до информацията, защитаваща интересите и 
на трите страни; 

 Изготвяне на методика за подготовка и мони-
торинг на социалните работници за дейността им с 
кандидат-осиновители и деца, на които предстои да 
бъдат осиновени, в пред- и след осиновителния пе-
риод;

 Въвеждане на предвидения в Семейния кодекс 
централен регистър за осиновители и осиновени;

 Узаконяване на целеви отпуск и отпуск за „ба-
щинство“ при осиновяване, независимо от възрас-
тта на детето; право на еднократна помощ при оси-
новяване в размер, еквивалентен на поредността на 
детето в семейството, а не на механизма, по който то 
е станало част от него;

 Повишаване информираността на обществото и 
провеждане на кампании за формиране на позитив-
ни нагласи към осиновяването, включително чрез 
повече прозрачност на процедурите. Задълбочен 
общодостъпен статистически анализ на причинно-
следствените връзки, обуславящи резултатите на 
всеки един етап;

 Визия и цялостен план за развитието на прием-
ната грижа в страната и яснота за бъдещето на услу-
гата след края на проект „Приеми ме“;

 Навременно разработване и приемане на пла-
нове за действие към Националната стратегия за ин-
теграция на лицата, получили международна закри-
ла в Р България 2014-2020 и Националната стратегия 
в областта на миграцията, убежището и интеграция-
та  2015-2020,  с конкретни мерки, индикатори за тях-
ното изпълнение, срокове и отговорни институции;

 Финализиране и приемане на Координацион-
ния механизъм за взаимодействие между органите 
по закрила на детето на национално и местно ниво 
за работа по случаи на деца-чужденци, търсещи или 
получили международна закрила;

 Създаване на указания и процедури за прилага-
не на законодателното решение във връзка с пред-
ставителството на непридружените деца бежанци, 
свързано с уточняване от кой момент се назначава 
представителя, ясна процедура за промяна на пред-
ставителството при преместване на детето на тери-
торията на друга община; взаимодействие с другите 
институции; отчетност и контрол на определения на 
детето представител;

 Гарантиране на ефективен достъп до здравни, 
образователни и социални услуги в общността за не-
придружените деца.
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7. 
ПРАВоСЪДИЕ ЗА ДЕЦА   
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прАВОСъДИЕ ЗА ДЕцА    

СрЕДЕН 2,50 

Заради липсата на разбиране за 
закъсняващата вече 10 години реформа в 
системата на правосъдието за деца. Всички 
опити за осъществяване на законодателни 
или политически промени са спорадични и 
не водят до нужния резултат.

Реформата в правосъдието за деца в България и през 
тази година не отбелязва напредък. Въпреки, че в някои 
области промени се правят, това се случва фрагменти-
рано и без необходимите задълбочени и многостран-
ни обсъждания на политиката и законодателството за 
правата на детето. Държавата, която е подписала реди-
ца международни документи и най-вече Конвенцията 
на ООН за правата на детето, продължава да отказва 
да предприеме действия за реализиране на правото 
на детето на достъп до правосъдие, като по този начин 
прави отказ да осигури средство за защита на всички 
други права.

Нещо повече, макар и други сфери на обществения 
живот да търпят развитие, правосъдието за деца оста-
ва до голяма степен несъобразено с международните 
стандарти за правосъдие, отговарящо на нуждите на 
децата. 

България продължава да няма съдебна система, адап-
тирана за деца, както и заложена задължителна спе-
циализация на всички професионалисти, които имат 
отношение към досега на децата с правосъдната сис-
тема. 

 
 „.Не трябва да мъчат детето да разказва случилото се толкова 
много пъти... много е мъчително... Да разкаже само веднъж, ми-
сля, например... направо на психолога, който да каже на следо-
вател, да каже на някого, и тогава да предадат всички показа-
ния на съдията, а детето не трябва да се призовава повторно. А 
в най-лошия случай [детето трябва да каже] на съдията... но не в 
съдебната зала.“

(България, момиче на 14 години, жертва, дело за сексуално насилие)

 
 „Съдията беше много любезна и обясни отново, че няма от какво 
да се страхувам, че тя не яде хора — пак говорейки любезно, 
шеговито, и че когато почувствам нужда от почивка по време 
на изслушването, може да го прекъсна и ще продължим, когато 
съм готова, или ще спрем, ако не искам.“

(България, момиче на 16 години, страна по делото, дело за попечителство)

Източник: Агенция на ЕС за основни права (2017), Правосъдие, съобразено с интересите на детето – 
гледните точки и опитът на децата и специалистите (неофициален превод)

права на децата пострадали от престъпления и/или свидетели на 
престъпления

И през 2018 г. продължи тенденцията броят деца, постра-
дали от престъпления, да се повишава спрямо предход-
ни години или да остава същия. По данни на Прокурату-
рата на Република България за първото шестмесечие на 

2018 г. пострадалите деца по новообразуваните за годи-
ната досъдебни производства са: 882 пострадали мало-
летни и 1065 пострадали непълнолетни деца. 
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Пострадали непълнолетни деца

1065

22952302
1966

Същевременно, вече повече от година след влизане-
то в сила на разпоредбите, транспониращи Директива 
2012/29 на ЕС92 в Наказателно-процесуалния кодекс, 
неправилният подход на законодателя към това транс-
пониране продължава да създава практически пробле-
ми и бариери към ефективното прилагане на гаранции-
те, предвидени за децата, пострадали от престъпления. 
Непрецизността и липсата на мултидисциплинарен 
подход в законодателната техника са индикация за 
неразбиране или липса на ангажираност към пробле-
мите, касаещи тези деца. В допълнение на забележки-
те и препоръките отправени в Бележник 2018, липсата 
на ефикасно, многостранно и подробно обсъждане на 
приетите изменения, води до откриването на още про-
пуски и затруднения при правоприлагането, съобразе-
но с нуждите на децата, пострадали от престъпления.93 

Според измененията в НПК от 2017 г. и по-конкретно 
разпоредбата на §1, ал.4 от Допълнителните разпоред-
би, „[с]пецифични нужди от защита [...] са налице, кога-
то е необходимо прилагане на допълнителни средства 
за защита от вторично и повторно виктимизиране, 
сплашване и отмъщение, емоционално или психическо 
страдание, включително за запазване на достойн-
ството на пострадалите по време на разпит.“ Тази 
преценка се прави от вещо лице с неясна компетент-
ност. Такъв подход отваря действителна възможност за 
заобикаляне на разпоредбата на чл. 22, ал. 4 от Дирек-
тивата, според която всички деца жертви на престъпле-
ния следва да се третират като лица със специфични 
нужди от защита. Директивата не предвижда възмож-
ност децата жертви да бъдат изключени от категорията 

на лица, със специфични нужди от защита, а напротив – 
изисква задължителното извършване на индивидуална 
оценка на степента на техните нужди94.

Тази законодателна непрецизност не е никак незначи-
телна и може да доведе до празнини, в които деца жерт-
ви са изключени от гаранциите, дадени им по Директи-
вата. Така например чл. 280, ал. 6 и чл. 281, ал. 1, т. 6 от 
НПК говорят за „малолетен свидетел или свидетел със 
специфични нужди“. На първо място, предоставянето на 
тази специфична защита само в качеството на свидетел 
на тези категории лица в наказателния процес е трайно 
установена в измененията от 2017 г. и не зачита по ника-
къв начин качеството им на пострадал по смисъла на чл. 
2, ал. 1, буква „а“ от Директивата. Така нейното приложе-
ние бива изкривено през призма, която не е целена, нито 
предвидена в законодателството на ЕС. На второ място, 
съгласно чл. 2, ал. 1, буква „в“ от Директива 2012/29 и в 
съответствие с редица други правни инструменти, вклю-
чително и Конвенцията за правата на детето на ООН, за 
дете трябва да се счита всяко лице, ненавършило 18 го-
дини. Българското законодателство е възприело дифе-
ренциация в правния статут на децата, като те са разде-
лени на малолетни и непълнолетни. Макар и това да не 
е забранено от международните актове, гаранциите за 
деца жертви на престъпления би следвало да се прила-
гат еднакво спрямо и двете категории лица. С изричното 
посочване само на „малолетен“ и „със специфични нуж-
ди“, съществува действителната възможност гаранциите 
за определяне на специфични мерки за закрила да не 
бъдат приложени спрямо непълнолетно лице, свидетел 
или пострадало от престъпление. 

 
 „Беше ми неприятно, че трябваше да повтарям няколко пъти 
какво се беше случило – полицаи, разследващи полицаи, нещо 
като служители в предварителното разследване, не знам точно 
какви бяха, но беше неприятно, че трябваше да им разказвам 
същото нещо повече от веднъж“.

(България, момче на 16 години, жертва и свидетел, дело за сексуално насилие)

 
 „След като съдията ме изслуша, социалната работничка стана 
и каза, че лъжа. И после започна да казва неща, които според 
нея нарочно не съм казал, а всъщност никой не ме беше питал 
изобщо. Съдията не взе това предвид и не я попита нищо друго… 
Почувствах се ядосан, но не казах нищо.“

(България, момче на 14 години, жертва по дело за домашно насилие,  
страна по дело за родителски права)

Пострадали малолетни деца

1600 1696 1811
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Брой деца, пострадали от престъпления

  2015     2016     2017     2018 (първо шестмесечие)
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Въпреки, че и през 2018 г. продължиха да се разкриват 
специализирани помещения за престой, изслушване и 
разпит на деца – т. нар. „сини стаи“, те продължават да 
бъдат използвани без установени правила или проце-
дури и по правило, изключително рядко. По данни на 
Министерство на правосъдието по проекта „Укрепване 
на правния и институционалния капацитет на съдеб-
ната система в сферата на младежкото правосъдие“ са 
изградени или са в процес на изграждане общо 12 сини 
стаи. Сините стаи във Варна и Плевен бяха открити още 
през 2016 г. В същото време, за периода до 30 септем-

ври 2018 г. в помещението във Варна са изслушани 
едва 23 деца (16 малолетни и 7 непълнолетни деца, 22 
от тях по граждански производства и едно като жертва 
на престъпление по раздел „Разврат“ от НК); и само 2 
малолетни деца по наказателни дела в помещението в 
Плевен. В Синята стая в Козлодуй за период от около 
15 месеца, откакто тя е открита, е изслушано само едно 
дете. Останалите Сини стаи, открити по проекта през 
2018 г., все още не са били използвани за изслушвания 
на деца. Това на практика обезсмисля вложените сред-
ства. 

 
 „Беше малко страшно вътре [в съдебната зала]. мебелировката 
беше малко тъмна, щорите бяха спуснати, съдията беше обле-
чен в черно като поп и беше плешив“.

(България, момиче на 15 години, страна по делото,  
дело за настаняване в институция)

 
 „Беше много приятно. Стая-мечта [...] като детска стая [...] Да, има-
ше играчки [...] Перфектна. чувствах се страхотно“.

(България, момиче на 13 години, жертва, дело за сексуални насилие (изслушана в 
“синя стая“))

Източник: Агенция на ЕС за основни права (2017), Правосъдие, съобразено с интересите на детето – гледните точки и 
опитът на децата и специалистите (неофициален превод)

Какво казва Комитетът по правата на детето за системата на правосъдие 
за деца в България?

препоръки на Комитета по правата на детето на ООН относно България от 1997 г.:

Комитетът препоръчва на държавата страна по Конвенцията да предприеме цялостна ре-
форма на системата на правосъдие за деца в духа на Конвенцията, и по-специално чл. 37, 39 
и 40 […]. Специално внимание следва да бъде обърнато на правото на децата на незабавен 
достъп до правна помощ и съдебен контрол. Трябва да се организират програми за обучение 
по съответните международни стандарти за всички професионалисти, имащи отношение 
към системата за правосъдие за деца, а като приоритетен въпрос следва да бъдат създаде-
ни специализирани съдилища. (параграф 34)

препоръки на Комитета по правата на детето на ООН относно България от 2008 г.:

Комитетът препоръчва на държавата страна по Конвенцията да вземе незабавни мерки, 
за пълно привеждане на системата за правосъдие за деца в съответствие с Конвенцията, и 
по-специално чл. 37(б), 40 и 39, както и другите стандарти на ооН в сферата на детското пра-
восъдие […]. В този смисъл, Комитетът препоръчва на държавата страна по Конвенцията да:

а) Изпълни препоръките на Комитета [от 1997 г.] по отношение на правосъдието за деца;

б) Реформира Закона за борба с противообществените прояви на малолетните и непълно-
летните и Наказателно-процесуалния кодекс с цел премахване на понятието за противооб-
ществено поведение;

в) Да дефинира ясно възрастта за носене на наказателна отговорност, за да се гарантира, 
че децата под 14-годишна възраст са изцяло извън обсега на системата на наказателното 
правосъдие [и по отношение на тях се предприемат] социални мерки и мерки за закрила;

г) Да създаде адекватна система за правосъдие за деца, включително съдилища за деца със 
специализирани детски съдии в цялата страна;
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д) Да използва лишаването от свобода, включително настаняването в корекционно-възпи-
тателни институции, (СПИ и ВУИ), като крайна мярка, а когато го използва, да осъществява 
регулярен мониторинг и преглед [на лишаването от свобода], вземайки предвид най-добрия 
интерес на детето;

е) Да осигури набор от алтернативни социално-образователни мерки на лишаването от сво-
бода и политика за ефективното им прилагане;

ж) Да гарантира, че децата, лишени от свобода, остават в контакт с по-широката общност, 
по-специално с техните семейства, както и с приятели и други лица или представители на 
уважавани външни организации, и им се дава възможност да посещават домовете си и се-
мействата си;

з) Да се фокусира върху стратегии за превенция на престъпността, за да подпомага децата 
в риск на ранен етап;

и) Да обучи съдиите и всички професионалисти от правоприлагащите органи, които влизат 
в контакт с деца от момента на задържането им до изпълнението на административните или 
съдебните решения срещу тях;

й) Да гарантира независим мониторинг на условията на задържане и достъп до ефективни 
механизми за подаване на жалби, разследване и механизми за изпълнение; и

к) Да потърси техническа помощ от междуведомствения панел на ооН по Въпросите на Пра-
восъдието за деца, който включва офиса на ооН за наркотиците и престъпността, УНИЦЕф, 
офиса на Върховния комисар по права на човека и НПо. (параграф 69)

Комитетът също така препоръчва на държавата страна по Конвенцията да гарантира чрез 
подходящи правни норми и разпоредби, че на всички деца, жертви и свидетели на престъ-
пления, например децата, жертви на насилие, домашно насилие, сексуална и икономическа 
експлоатация, отвличане и трафик, и свидетели на такива престъпления, се осигурява защи-
тата, изисквана от Конвенцията, и да вземе изцяло предвид Насоките на ооН за правосъдие-
то по въпросите на децата жертви и свидетели на престъпления (приложено към Резолюция 
2005/20 на Икономическия и социален съвет от 22 юли 2005 г.). (параграф 70)

препоръки на Комитета по правата на детето на ООН относно България от 2016 г.:

59. Във връзка с посочените […] проблеми, предизвикващи безпокойство, Комитетът призова-
ва държавата страна по Конвенцията да изпълни с приоритет неговите предишни препоръ-
ки [от 2008 г.] (CRC/C/BGR/CO/2, параграф 69).

 (неофициален превод)

права на децата в конфликт със закона

И през 2018 г. системата за работа с деца в конфликт със 
закона продължи да не отговаря на международните 
стандарти, а залегналата в редица стратегически доку-
менти „реформа в сферата на детското правосъдие“ да 
не се случва. Въпреки установените от самото Минис-
терство на правосъдието пороци на сега действащата 
нормативна уредба95, системна промяна няма, а десет-
ки хиляди деца в България продължават да са обект на 
противоречащата на международните стандарти сис-
тема. Нещо повече, още през 2016 г. създадената в МП 
Междуведомствена работна група изготви проект на 
Закон за отклоняване от наказателно производство и 
налагане на възпитателни мерки на непълнолетни лица 
(ЗОНПНВМНЛ), целта на който е да отмени остарелия 
(от 1958 г.) Закон за борба срещу противообществените 
прояви на малолетните и непълнолетните и да въведе 
ново законодателство, в крак с международните стан-
дарти за работа с деца правонарушители, което гаран-
тира правата на децата. До края на 2018 г. работата по 

Законопроекта не постигна развитие. Работната гру-
па беше свикана едва няколко пъти, като бързо стана 
ясно, че властите все още не могат да постигнат кон-
сенсус и да вземат политическо решение по ключови 
за реформата въпроси. Липсата на политическа воля за 
изграждане на консенсус в полза на правата на децата 
обрича реформата, като ясно проличава, че институ-
циите проявяват неразбиране и липса на капацитет по 
отношение на работата с деца в конфликт със закона. 

Неслучващата се реформа означава, че най-често по-
ради липса на друга алтернатива, деца продължават да 
бъдат лишавани от свобода във Възпитателни учили-
ща-интернати (ВУИ) и Социално-педагогически интер-
нати (СПИ). Към края на 2018 г. в съществуващите 4 ВУИ 
и 1 СПИ са настанени 109 деца. Въпреки, че броят на 
настаняванията в тези институции, условията и липсата 
на професионализирана грижа, в които са били много-
кратно критикувани от национални и международни 
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органи, намалява ежегодно, държавата следва в спе-
шен порядък да ги затвори и да прекрати настаняване-
то на нови деца в тях.

През 2018 г., и след дълго забавяне, беше направен и 
изключително противоречив опит да бъде транспони-
рана Директива 2013/48/ЕС96. С предвидени промени в 
НПК, беше направен опит да се въведе възможността 
прилагането на правото на детето неговите родители, 
настойници или близки да бъдат уведомени за него-
вото задържане, като това може да бъде отложено за 
срок от 24 часа от началото на задържането – станалите 
известни в медийното пространство „тайни арести“. На-
ционална мрежа за децата, УНИЦЕФ – България и дру-
ги правозащитни организации категорично възразиха 
срещу тези разпоредби с основния мотив, че те са в 
разрез с разбирането за правата на детето и необходи-

мостта от политики, насочени към гарантирането им.97 
Въпреки, че на 19 декември 2018 г. президентът Румен 
Радев наложи вето на промените, управляващите да-
доха знак, че то ще бъде преодоляно и промените ще 
станат факт.

През 2018 г. по проект на Национална мрежа за децата 
продължиха работа четирите Центъра за права на де-
цата, които предоставят услуги за деца в конфликт със 
закона и за деца с проблемно поведение. Центровете 
се намират във Враца, Русе, София и Пазарджик, като 
тяхната цел е да въведат нови методи за работа с тези 
групи деца, както и практики във връзка с въвеждане-
то на Директива (ЕС) 2016/800 относно процесуалните 
гаранции за децата, които са заподозрени или обвиня-
еми в рамките на наказателното производство, срокът 
за транспониране на която е 11 юни 2019 г. 98  

МНЕНИя ОТ ДОпИТВАНИя ДО ДЕцА,  
рЕАЛИЗИрАНИ ОТ НЕф И „МЕгАфОН“ 

Какви биха били причините, за да се извърши тежко престъпление от 
дете?

Според най-много от мненията на децата (17) причините за извършване на тежко пре-
стъпление са психологически проблеми с различна степен на задълбоченост: „психични 
и душевни заболявания“, „депресия“, „подвластни на емоцията, децата са способни да 
правят грешки поради гняв, тъга, самота, депресия и т.н.“, „може да е влияние на пубер-
тета – страх от промените, които настъпват в тялото и живота на детето“, „из-
питва удоволствие да причинява болка“.

В 14 от мненията си децата обвързват тежкото престъпление със средата, в която израст-
ват или в резултат от възпитанието, което получават: „лошо възпитание, пренебрежение 
от родители, които не показват заинтересованост и любов. Ако използват често боя 
като наказание за някоя пакост на детето и то след това го взима за пример при ня-
кой конфликт със своите съученици. Прекалено разглезване“; „подложен на психически 
тормоз, липса на добро семейство и родителска грижа“, „липса на морал, възпитание, 
чувство на самота и неразбиране могат да бъдат причините“; „Да си дете от бедно 
семейство или да нямаш добри родители, които да те подкрепят“; „Предполагам, че 
ако мама не ми обръщаше внимание и аз щях да бъда лоша и също така е много важно с 
какви приятели си играеш. Ако те хвърлят камъни и ти ще започнеш също, за да бъдеш 
като тях“; „Най-голямо влияние оказва средата, в която детето се чувства част от 
групата. Проявява се т. нар. „стаден инстинкт“, за да бъде прието в групата, детето 
трябва да им подражава.“

Следващи по брой (7) са мненията, според които е възможно дете да извърши тежко 
престъпление в резултат от провокация, бидейки подтикнато от някого.

Според 6 от мненията тежко престъпление, извършено от дете, е възможно и в резултат 
от „любов“ или „ревност“: „Ако един човек има сериозна връзка и завари половинката си 
с друг/а и от ревност може да се опита да убие“.

Пет от мненията на деца казват, че тежкото престъпление може да бъде резултат от „про-
блеми в миналото“ на детето или може да се извърши от „дете, което е постоянно на-
силвано и обиждано“.

Според четири мнения на деца причина може да бъде употребата на алкохол и/или нар-
котици или отмъщение/завист.

В единични мнения децата казват, че едно дете може да извърши тежко престъпление 
при самозащита, „за да стане популярен сред връстниците си“ и „при спречкване с други 
деца“.
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Според теб има ли значение колко тежко е наказанието за извършено 
престъпление, дори и сериозно (тежко), в зависимост от възрастта на де-
тето? моля те да обясниш какво е значението. 

Според 29 от децата, които са участвали в допитването, тежестта на наказанието, дори 
при тежки престъпления, има значение в зависимост от възрастта на детето: „Да, има, 
според възрастта се определя и тежестта на наказанието“; „Да, знам, че лошите деца 
ги пращат в специални училища и там всички са на различна възраст, което не е добре, 
защото всеки ще е направил нещо лошо, но един може да е убил, а друг – да е взел топ-
ката на някого“; „Спрямо възрастта едно дете взима решения по различен начин и с 
по-зряла преценка. Не можем да сравним едно и също престъпление, извършено от нищо 
осъзнаващо малолетно дете и едно 18-годишно“; „Има голямо значение какво ще е нака-
занието в сравнение с възрастта, физическото и психическото състояние на детето. 
Понеже всички деца са различни и те по-различен начин биха поели наказанието, което 
ще им бъде възложено“; „Целта на наказанието всъщност е да покаже на детето, че е 
направило нещо нечовешко, нехуманно. Не е да го смаже. И физически и психически“; „Има 
значение колко тежко е наказанието, защото в различна възраст психиката на деца и 
възрастни се възприема по различен начин... Винаги първото действие, с което показ-
ваме на детето, че е сгрешило е обяснение – пояснение защо и как е сгрешило. И така да 
се поправи грешката без психично и физическо насилие“; „Ако съм непълнолетен, целта 
на закона не е да ме накаже да излежавам 20 години в затвора, а да ме превъзпита и да 
ме подготви за живота“.

24 от децата казват, че какво е наказанието не зависи от възрастта на детето, а зависи от 
тежестта на престъплението: „Зависи от престъплението, по-жестоко престъпление, 
води до по-жестоко наказание“; „Да има, спрямо това какво престъпление е извърши-
ло, възрастта няма значение!“; „Да откраднеш нещо е по-безобидно от това да убиеш 
човек“; има значение какво е наказанието, защото „освен за урок, то ще бъде и за нази-
дание“; Виновникът трябва да бъде в поправителен дом, под строг контрол. Престъ-
плението е умишлено и трябва да си понесе наказанието. Трябва да е наказан, за да си 
извлече поука как не се постъпва“; „Според мен всеки трябва да понесе последствията 
от действията си; щом детето е било достатъчно зряло, за да извърши тежко пре-
стъпление, то то ще бъде и достатъчно подготвено да понесе наказанието си“.

6 от децата казват, че няма значение, но не казват защо, а 4 деца казват, че не желаят да 
коментират или не могат да преценят.

Източник:  Резултати от допитване, проведено в рамките на Национален Юрочайлд форум по темата: „Как малолет-
ните деца да поемат отговорност за действията си, когато извършват престъпление?“ В допитването участваха 99 
деца, представители на деветте региона на Национална мрежа за децата, на възраст между 12 и 18 години, 47 момчета 
и 52 момичета. 

гарантиране най-добрия интерес на деца, участващи в правни 
процедури. правни процедури по Семейния кодекс – родителски 
конфликти

Националната стратегия за детето 2008-2018 г. пред-
вижда въвеждането на серия от мерки, сред които: 

    Въвеждане на специализация на съдии, работещи с 
деца; 

    Разработване на програми от страна на Национал-
ния институт на правосъдието с участието на юристи 
от областта на семейното и детското право, детски 
психолози и социални работници и организиране на 
периодични обучения на съдии и адвокати по осо-
беностите за детско развитие и комуникация с деца; 

    Въвеждане в пълен обем на гаранции за участие на 
детето в процеса по Гражданския процесуален ко-
декс; 

    Предвиждане на задължения в Семейния кодекс към 
родителите за консултиране с детето по всички въ-
проси, които го засягат. 

За съжаление, понастоящем и в края на срока на Стра-
тегията, държавата все още не е предприела сериозни 
мерки по практическото им прилагане. 

Причините за това са комплексни, но следва да се от-
бележи, че към края на 2018 г. могат да бъдат откроени 
следните дефицити: 

    липсват адекватно обучени професионалисти, които 
да обезпечават участието на децата в правни проце-
дури, съобразно разпоредбата на чл. 15 от Закона за 
закрила на детето; 
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    липсва задълбочена статистика по отношение на 
броя дела, заведени по родителски спорове по сми-
съла на Семейния кодекс и начина, по който в рам-
ките на последните е бил гарантиран най-добрият 
интерес на детето; 

    не е налице проследяване на развитието и стабил-
ността на съдебните решения или спогодбите, дос-
тигнати чрез медиация по родителски казуси; па-
ралелно с това не се взема предвид ефектът, който 
преминаването през състезателно производство, 
има върху детската психика;

    не е изграден единен механизъм за информиране 
и запознаване на родителите относно негативния 
ефект, който синдромът на „родителското отчужде-
ние“ има върху детската психика и какво е влияние-
то на съдебните производства по Семейния кодекс 
върху това; 

    липсва прилагане на мултидисциплинарния подход 
и междуинституционалното сътрудничество в пови-
шаването квалификацията на професионалистите, 
работещи с деца, участващи в процедури по Семей-
ния кодекс; 

    съдиите от брачните колегии често препращат 
формално страните по родителски спорове към 
медиация, без да е налице детайлно запознаване 
с преимуществата на процедурата, включително с 
предимствата  от гледна точка на децата и техния 
най-добър интерес; 

    не е налице единен механизъм за оценка и просле-
дяване на проявени форми на насилие по споровете, 
реферирани към съд по реда на Семейния кодекс. 

В същото време, децата все още нямат ясно обосо-
бен статут на участници в процедурите по Семейния 
кодекс, което доста често размива третирането им от 
различни съдии. Нещо повече, подобно е отношението 
и участието на децата в медиационните производства. 
През 2018 г. продължава тенденцията да не припозна-
ват децата като страна в процеса, чието мнение не под-
лежи на изслушване или на отчитане при постигане на 
окончателно решение по даден спор. 

Паралелно на това все още липсва ясна и единна ме-
тодология за начина на обследване и оценка на най-
добрия интерес на децата и разпространението  
сред семейни съдии, адвокати, медиатори, психолози, 
социални работници и родители. Това на практика ос-
тавя възможност за прилагането на двойни стандарти 
в производствата, касаещи права на деца и противо-
речи на принципа на последователността, предвиди-
мостта и равно третиране на децата при сходни други 
обстоятелства. Всичко това позволява отделянето на 
определени групи дела, при които рисковете спрямо 
засегнатите от тях деца не се оценяват навреме. Това 
е предпоставка за липсата на адекватни мерки за пре-
венция от последващо нарушаване на правата на де-
цата.   

 
 „Да. чувствах се [незащитена след] решението на съдията на пър-
ва инстанция, когато трябваше да отидем и да живеем с баща ни. 
Той всъщност нахлу вкъщи с полиция и започна да ни издърпва от 
майка ни. Тогава се чувствах ужасно зле. Имах чувството, че губя 
земята под краката ми, целия ми свят; че не знам какво ще правя. 
Същото беше и със сестра ми, защото тя… всъщност аз не бях тол-
кова малка и можех да разбирам какво се случва, че може би има 
начин да се избегнат тези неща. Всъщност той я влачеше, тя пище-
ше и го дращеше, беше целият надран. В този момент се чувствах 
ужасно зле и незащитена.“

(България, момиче на 16 години, страна по делото,  
дело за родителски права)

 
 Дете: „Коридорът беше много тъмен, тесен и имаше много хора. И… 
нямаше въздух да се диша.“

  Интервюиращ: „А когато влязохте в сградата на съда, веднага ли 
се озовахте в коридора или трябваше... беше ли лесно да влезете?“

  Дете: „А, беше много по-високо и трябваше бая време да ходим, до-
като стигнем до там“.

  Интервюиращ: „А ти познаваше ли някои от хората, които чакаха 
заедно с теб?“

  Дете: [пауза] „Брат ми – той ми е доведен брат [обвиняемия] – беше 
там с адвоката си, и ...бях уплашен.“

(България, момче на 16 години, жертва и свидетел,  
дело за сексуално насилие)

Източник: Агенция на ЕС за основни права (2017), Правосъдие, съобразено с интересите на детето – гледните точки и 
опитът на децата и специалистите (неофициален превод)
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ПРЕПоРЪКИ 

 Създаване на единна методология за обслед-
ване най-добрия интерес на децата и стандарт за 
приложението му при изслушването на деца и от-
читане на показанията/ мнението им в наказателни-
те и граждански производства. Към това следва да 
бъде увеличен ресурсът за повишаване на квали-
фикацията на съответно ангажираните по подобни 
производства специалисти и специфичното им обу-
чение за прилагане на единно приетите критерии 
и процедури за разпит/ изслушване на деца, вклю-
чително и за установяване стриктното спазване на 
така приетия стандарт и анализ на ефекта от прило-
жението му;

 Изменения в НПК, които да осигурят пълното 
въвеждане на изискванията на Директива 2012/29 
на ЕС за гарантиране на достъп на децата, жертви 
на насилие и на престъпления до мерки за защита, 
включително изслушване/ разпит в специализирано 
помещение, за което жертвите да бъдат информи-
рани по подходящ начин още при първия контакт, 
както и при всеки следващ контакт със системата за 
закрила, полицията или правосъдната система;

 Проектът на ЗОНПНВМНЛ и измененията в НК и 
НПК, които вървят към него, да се внесат в НС, като 
бъде изяснена ролята на социалните служби и ре-
сурсно обезпечени техните отговорности в подкре-
пата на децата в конфликт със закона и на децата под 
минималната възраст за наказателна отговорност; 

Създаване на План за действие за прилагане на но-
вото законодателство, който да даде рамка и яснота 
как ще се управляват всички предвидени промени и 
как ще бъдат организирани във времето те; 

 Да се сформират междуинституционални и мул-
тидисциплинарни екипи с участие на външни екс-
перти и представители на НПО, които да изготвят 
индивидуални планове за закриване на ВУИ и СПИ и 
насочване на децата и младежите от тях към новите 
форми на подкрепа и възпитателни мерки;

 Да бъде въведена специализация за всички про-
фесионалисти, които обезпечават участието на деца-
та в правни процедури, съобразно разпоредбата на 
чл. 15 от Закона за закрила на детето; 

 Разработване на механизъм за проследяване 
развитието и стабилността на съдебните решения 
или спогодбите, достигнати чрез медиация, по се-
мейни казуси, както и единен механизъм за инфор-
миране на родителите относно негативния афект, 
който синдрома на „родителското отчуждение“ има 
върху детската психика и какво е влиянието на съ-
дебните производства по Семейния кодекс върху 
развитието на децата.

 Спешно да бъдат предприети нужните мерки за 
съобразяване с препоръките на Комитета по права-
та на детето. 
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8. 
ДЕТСКо УчАСТИЕ
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ДЕТСКО учАСТИЕ 

ДОБър 3,50 

Поради положените усилия, основно в 
образователните институции, да изградят 
възможности за детско участие, като 
ученически парламенти и съвети, но все още 
откъслечните и непоследователни акции по 
детско включване на някои институции и 
липса на цялостна политика и разбиране за 
важността и същината на детското участие.

За детското участие се говори все повече, но то остава 
предимно на декларативно ниво, а приложението изо-
става от европейските и международни стандарти. Все 
още на детето продължава да се гледа като на обект, а 
не като на човешко същество, което има нужда от раз-
биране, уважение и подкрепа. 

Няма ясно разбиране както в обществото, така и в раз-
личните институции, какво всъщност е автенитично 
детско участие, защо то е важно и следва да бъде на-
сърчавано. Няма последователни политики и финансо-
во обезпечаване, насочени към даване на възможност 
на децата да бъдат активни и да изразяват мнение по 
различни въпроси, които ги засягат. Подобни възмож-
ности са оставени изцяло на личната мотивация на 
децата или се осъществяват с подкрепата на различни 
неправителствени организации и чрез външно финан-
сиране.

Разнообразието от форми на детско участие остава 
силно ограничено, с което се и възпира упражняването 
на правото на мнение на много деца. Фокусът на инсти-
туциите е все още изключително насочен към колек-
тивното детско участие (съвети, парламенти, клубове), 
а се пренебрегва индивидуалното участие в различни 
процедури. Отсъстват или са твърде малко формите на 
он-лайн консултации, интерактивно участие и допитва-
не на децата чрез разнообразните съществуващи диги-
тални платформи, които могат да се използват за тези 
цели. 

Друг основен дефицит е, че въпреки някои предприети 
мерки, включително споразумения с шест висши учеб-
ни заведения за включване на правата на децата в ака-
демичните програми на 11 хуманитарни специалности, 
няма достатъчно данни за обучения на специалистите 
по темата.

През 2018 г. ДАЗД и Омбудсманът остават основните 
институции, които проявяват съзнателни усилия за 
развитие на детското участие. Това се случва основно 
през Съвета на децата, чрез извършената през 2018 г. 
оценка на детското участие, съгласно Инструмента за 
оценка на Съвета на Европа и заложена стратегическа 
цел в проекта за нова Национална стратегия за детето 

2019-2030 „Осигуряване на възможности за участие на 
детето във вземане на решения по въпроси, които го 
засягат“. Изрично трябва да се подчертае допитването 
до децата в консултативния процес по изготвяне на 
стратегията и влиянието, което тази консултация оказ-
ва. 

Продължава добрата практика за съгласуване на засе-
данията на НСЗД и Съвета на децата. За съжаление оба-
че, продължава и практиката Съветът на децата да се 
използва за консултации по всички теми. От социоло-
гична гледна точка, получените данни нямат легитим-
ност, а от друга страна децата членове на Съвета трябва 
да са извънредно добре подготвени по всяка една от 
темите, за да могат да дадат конструктивни предложе-
ния.

През годината ДАЗД проведе както редовните засе-
дания на Съвета на децата, така и различни кампании 
за популяризиране на правата на децата, а МОН про-
дължава да ги представя чрез учебното съдържание 
и гражданското образование. Факт е обаче, че децата 
продължават да твърдят, че не познават правата си. 
Едно възможно обяснение е, че правата се представят 
по неподходящ начин и децата не ги разпознават като 
такива. Друго обяснение би могло да е, че децата не си 
представят/не разбират как тези права се прилагат в 
ежедневието, поради което за тях те остават далечни 
и имагинерни. До голяма степен причина за това е, че 
езикът, на който са написани и се представят докумен-
тите и политиките, свързани с деца (и не само), е твърде 
административен и експертен за децата, поради което 
те не биха могли да изразят адекватно мнение по въп- 
роси, които ги засягат, тъй като не разбират добре го-
ляма част от тях. 

Влиянието, което детското мнение оказва, е доста не-
значително – макар и да има известен напредък чрез 
включването на децата при създаването на проекта на 
новата Национална стратегия за детето, детското мне-
ние, изразено предимно от Съвета на децата, достига 
до лицата, овластени да вземат решение относно поли-
тиките за деца, но все още на него не се гледа с необ-
ходимата сериозност, а обратната връзка е формална. 
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Една от основните причини за това е именно в липсата 
на разнообразни форми на детско участие и питането 
на определена група деца по всички въпроси. 

Липсват и достатъчно усилия, както на национално, така 
и на регионално и общинско ниво, политиките и въпро-
сите, свързани с деца, да се „превеждат“ на техния език, 
както и да се възприема подход на child-friendly check. 
Това би подпомогнало процеса на включване и отразя-
ване на мнението на децата и гарантиране, че полити-
ките са не само разбираеми за децата, но и отразяват 
и тяхната визия за бъдещето, дори когато не се касае 
за въпроси, пряко свързани с децата, като напр. градоу-
стройство, екология и др. 

Омбудсманът от своя страна също провежда консулта-
ции с деца, подкрепя местни инициативи, включително 
„Млад омбудсман“. УНИЦЕФ, като организация, работе-
ща в партньорство с държавата, издаде доклада си „Гла-
совете на децата“, който бе представен и в Народното 
събрание. 

Докладът от направената оценка на детското участие на 
национално ниво по Инструмента за оценка на Съвета 
на Европа бе представен публично, но не бе публикуван. 
Цитираните тук изводи са след отправено искане за дос-
тъп на информация по ЗДОИ и получения пълен текст.99

“Темата за детското участие все повече влиза във фо-
куса на внимание през последните години в България. 
Въпреки появилите се дискусии и инициативи в тази 
посока, все още практиките са спорадични и липсват 
систематични действия, които да обхващат всички нива, 
сектори и политики. Макар и да е поставено началото, 
все още има нужда от допълнителна работа за създа-
ване на работещи механизми, пространство и възмож-
ности на децата за участие в процесите на формиране, 
осъществяване и мониторинг на политики. Едно от 
ключовите направления, в които трябва да се работи, е 
промяна на нагласите и разбирането по отношение на 
правата на децата и правото им на участие“.

„В заключение, на база на направения анализ на детско-
то участие, сферите, в които е необходимо да се търси 
подобрение са свързани със:

    Създаване на разбираеми за децата информационни 
източници за функциониране на различните инсти-
туции;

    Предоставяне по разбираем за децата начин на ин-
формация за правото им на участие;

    Прилагане на систематичен, активен и разбираем 
подход за повишаване на информираността на деца-
та по темите, свързани с детското участие;

    Създаване на реални механизми за прилагане на нор-
мативно дадени възможности на децата за участие;

    Обучения на специалисти от различни сфери на по-
литики и осигуряване на среда за детско участие“.

Ако погледнем към деветте основни принципа на дет-
ско участие, разписани в Общ коментар 12 (2009)100 от 
Комитета на ООН по правата на детето, то остава видно, 
че в някои области са необходими още действия. 

Новата законодателна рамка за детско правосъдие не 
бе приета, а тя щеше да даде редица процесуални га-

ранции, включително за даване на показание на деца, 
които са заподозрени в извършване на престъпление. 
Казано по друг начин, гласът на детето в конфликт със 
закона щеше да бъде гарантиран по време на съдебно-
то дело и би повлиял съдебното решение. Изследване 
на Институт по социални дейности и практики (ИСДП) 
показва, че гласът на децата жертви все повече се чува 
в съдебните производства, но все още е възможно да се 
злоупотреби с това. 

Процесуалното представителство на децата бежанци 
също не е добре регламентирано, което лишава и тези 
деца от възможност да изразят мнение в администра-
тивни процедури, които пряко ги касаят. „Въпреки це-
ленасочените действия на институциите и НПО все още 
безпроблемното участие на деца в съдебни и админи-
стративни производства не е изцяло подсигурено. При-
чината е прекалената зависимост на децата от трета 
страна.“ 

Здравната система продължава да стои далеч от темата 
за детско участие, при все че при ползването на здрав-
ни услуги за децата на 14 години е задължително поста-
вянето на подпис за информирано съгласие. За по-мал-
ките деца няма такова изискване. Тук говорим повече 
за отношение на лекарите към децата, разясняване на 
процедурата, преди да бъде изпълнена, по разбираем 
спрямо зрелостта на децата начин и убеждаването им. 
Например, ако едно дете изрази нежелание за поставя-
не на ваксина, това не означава да не се поставя такава, 
но е необходимо детето да знае защо ще му се постави, 
къде, какво може да се случи с него след това, какви са 
рисковете от непоставянето. 

Към момента наблюдаваме доминиране на форми на 
детско участие като детски съвети, парламенти и дру-
ги. Те обаче не са подходящи за всички деца. Необхо-
димо е да се популяризират и развиват и други форми 
на детско участие, като например статии и вестници, 
“story telling“ (за деца, които се интересуват от журна-
листика), детско участие, изразено чрез творческите 
заложби на децата (песни, театър, художествено изку-
ство, кино и т.н), използване на изследователски ме-
тоди (интервюта, фокус-групи и т.н.) при спазване на 
принципите за детско участие и етичното провеждане 
на изследвания за достигане до деца. Такива е необ-
ходимо да прилага и държавната администрация при 
формулиране на политиките за деца, дизайна на услу-
ги, програми и т.н. Социалните услуги биха могли да 
договарят с децата плановете си за работа, децата да 
могат да избират с кого да работят (при възможност) 
и много други.

Липсват данни за проведени обучения на специалисти 
от различните сфери по приложението на правата на 
деца, в частност това на детското участие. На този етап 
на развитие на държавата вече би трябвало да се гово-
ри за това как детското участие е интегрирано в прак-
тиката, а за съжаление, ние все още сме на етап на разя-
сняване какво означава правото на детето на участие в 
решенията, които засягат живота му/й.
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ПРЕПоРЪКИ 

 Създаване на разнообразни форми и простран-
ства, където деца с различни интереси и потребно-
сти да могат да участват;

 Да се насочи вниманието на институциите и към 
индивидуалното детско участие, особено в съдебни 
и административни процедури, чрез провеждане на 
обучения на професионалисти през призмата на дет-
ските права;

 Да се използва възможността, дадена от задъл-
жителната предварителна оценка на въздействието 
преди промяна/приемане на нормативен акт, за до-
питване до мнението на децата;

 Провеждане на допълнителни обучения по при-
лагане на правата на децата на специалисти от раз-
лични сфери – образование, здравеопазване, соци-
ални дейности, правораздаване и правоприлагане, 
както тези, работещи директно с деца, така и адми-
нистративните служители;

 Да се възприеме подход на „превеждане“ на 
политиките и документите, които се консултират с 
деца, на достъпен и разбираем за тях език; 

 Да се използват повече и разнообразни он-лайн 
и дигитални платформи за консултации с деца, които 
да отразяват и индивидуалното им, а не само групо-
вото мнение. 
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КомИТЕТ По ПРАВАТА НА чоВЕКА НА ооН

Заключителни наблюдения относно четвъртия периодичен доклад за 
България по международния пакт за граждански и политически пра-
ва (CCPR/C/BGR/CO/4 от 15 ноември 2018 г.) 
(извадка, неофициален превод)

1. Комитетът разгледа четвъртия периодичен доклад за 
България (CCPR/C/BGR/4) на своите 3542-о и 3543-о съ-
брания (виж CCPR/C/SR.3542 и 3543), проведени на 16 и 
17 октомври 2018. На своето 3559-о събрание, прове-
дено на 29 октомври 2018, прие настоящите заключи-
телни наблюдения.

Дискриминация срещу ромите 
13. Макар да отчита усилията за подобряване поло-
жението на ромската общност, Комитетът изразява 
загриженост, че нейни представители продължават 
да са подлагани на маргинализация и дискриминация, 
особено що се отнася до достъпа до жилище, образо-
вание, здравна помощ и наемане на работа. Специал-
но внимание изискват данните, че все повече ромски 
деца посещават де факто сегрегирани училища, както 
и многобройните случаи на насилствено извеждане 
от домовете на ромски семейства, без предварително 
предупреждение и без предложена адекватна алтерна-
тива, като по този начин семействата остават без под-
слон. В тази връзка Комитетът изразява съжаление, че 
принципът на пропорционалност при разрушаване на 
незаконни постройки все още не е залегнал в Закона 
за държавната собственост, Закона за общинската соб-
ственост и Закона за устройство на територията. Коми-
тетът изразява загриженост относно липсата на статис-
тика за броя на жалби срещу случаи на дискриминация 
спрямо роми и съответно липсата на санкционирани 
подобни случаи. Комитетът остава притеснен от про-
дължаващата практика на ранни бракове, най-вече в 
ромската общност, и пряката им връзка с ранното отпа-
дане от училищната система.

14. Държавата-страна следва:

(a) Да увеличи усилията си за справяне със слу-
чаите на стереотипи, предразсъдъци, нетолерант-
ност и широкоразпространена дискриминация 
срещу ромското население, като се погрижи всич-
ки случаи да се разследват, извършителите да поне-
сат съответната отговорност, а жертвите да получат 
пълно обезщетение. 

(b) Да следи за и ефективно да премахне случаите 
на сегрегация на ромски деца в образователната 
система и да увеличи мерките за намаляване броя 
на ранно отпаднали от училищната система деца.

(c) Да приеме необходимите поправки в законо-
дателството, за да  въведе принципа на пропорцио-
налност при разрушаване на незаконни постройки, 
да избягва насилствено извеждане от домове, а в 
случаите, когато не може да бъде избегнато, то да 
протича при ясен процес, като на жертвите да бъде 

осигурена адекватна  алтернатива за жилищно нас-
таняване и право на обезщетение.  

(d) Да осигури ефективното прилагане на Нацио-
налната стратегия за интеграция на ромите 2012 
– 2020, включително и като отдели необходимото 
финансиране.

(e) Да увеличи усилията си за прекратяване на 
практиката на ранни бракове, включително с про-
веждане на информационни кампании в общности-
те и въвличане на семействата, цялата общност и 
самите деца.

Насилие над жени, включително 
домашно насилие 
21. Като взима предвид предстоящите законодател-
ни промени за криминализиране на всички форми на 
домашно насилие и усилията да даде гласност на про-
блема с липсата на официална статистика на случите 
на домашно насилие, Комитетът изразява загриженост 
относно тревожните данни за броя и интензитета на 
случаите на домашно насилие и факта, че все още тези 
деяния рядко биват докладвани. Тревога буди и неспо-
собността на съдилищата да осигурят навременни и 
адекватни мерки за защита и да налагат законови санк-
ции.

22. Държавата-страна следва:

(a) Да ускори приемането на законодателство за 
борба с насилието над жени като изрично кримина-
лизира всички форми на домашно насилие, вклю-
чително и изнасилване по време на брака.

(b) Да събира статистически данни за случаите на 
насилие над жени, включително домашно насилие, 
класифицирани по възраст и вид на деянието и да 
обезпечи тези случаи да бъдат докладвани, щател-
но разследвани, извършителите да получат адек-
ватна законодателна санкция при доказана вина, а 
на жертвите да се осигури ефективно обезщетение 
и защита, включително чрез издаване на ограничи-
телна заповед.               

(c) Да даде гласност сред обществеността за слу-
чаите на насилие над жени като окуражава докла-
дването на такива случаи и осигури необходимото 
обучение на полицейски служители, прокурори и 
съдии. 

(d) Да предприеме необходимите стъпки, така че 
да осигури ратифицирането на Конвенция на Съве-
та на Европа за превенция и борба с насилието над 
жени и домашно насилие.
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Трафик на хора
23. Комитетът изразява загриженост, че България ос-
тава една от страните източник на трафик на хора  в Ев-
ропейския съюз. Тревога буди и затрудненото разпоз-
наване на жертви, защитата на жертвите и преследване 
на извършителите на подобни деяния, както и лошото 
качество на услугите, предоставени в кризисните цен-
трове.  

24. Държавата-страна по Пакта следва:

(a) Да продължи да осигурява обучение на пра-
воохранителните органи, съдии и прокурори, от-
носно трафика на хора, разпознаване на жертви на 
трафик, защита на свидетели, наказание и обезще-
тение.

(b) Да финансира и осигури предоставянето на 
адекватни услуги за защита на жертвите на трафик, 
включително необходимата медицинска, социална, 
психологическа и правна помощ, както и да се по-
грижи децата от кризисни центрове да посещават 
училище. 

(c) Да гарантира, че извършителите на трафик на 
хора са преследвани от закона и получават съот-
ветно на престъплението наказание, а жертвите 
имат право на пълно обезщетение. 

Непридружени деца
31. Комитетът изразява загриженост, че непридруже-
ни деца биват настанявани в приемни центрове без 
осигурена специализирана грижа, заедно с възрастни, 
а помещенията не притежават необходимия минимум 
за прием на деца. Притеснителна е липсата на адекват-
на процедура за определяне на възрастта на детето, 
бързо издирване на семейството, както и ниската под-
готовка на служебно назначените настойници. Макар 
законодателството да забранява настаняването на не-
придружени деца, Комитетът изразява тревога за да-
нните на нарушаване на тези разпоредби, като децата 
се „прикрепят“ към непознати възрастни или се попъл-
ва фалшива информация за възрастта им. 

32. Държавата-страна по Пакта следва да осигури 
подходящи грижи и програми за прием на деца, тър-
сещи международна защита, в частност непридруже-
ни деца, като им осигури квалифициран настойник и 
правна защита без забавяне, както и да ги настанява в 
помещения без възрастни лица. В случаите на уместни 
съмнения относно възрастта на дете, да се проведе 

оценка, по щадящ за детето начин, като се вземат пред-
вид физическото и психологическото му развитие.

Защита на деца в институции  
39. Комитетът оценява подготовката на нов закон за 
правосъдие за деца, но със съжаление установява, че 
дори 8-годишни деца продължават да бъдат лишавани 
от свобода в корекционно-възпитателни институции, 
без право на първоначално или периодично съдебно 
преразглеждане на законосъобразността на задържа-
нето, където децата са изложени на случаи на насилие 
и дисциплинарна изолация. Макар да отчита факта, че 
броят на деца в институции значително е намалял, Ко-
митетът изразява загриженост, че деца под 3-годишна 
възраст продължават да бъдат отделяни от семейства-
та си, като се настаняват в социални институции или в 
по-малки центрове за настаняване от семеен тип. Също 
така изразяваме тревогата си от продължаващите слу-
чаи на насилие над деца в институции, включително 
смъртта на 292 деца на възраст  от 0 до 7 години през 
периода 2010 – 2014 година, за които има информация, 
че не са били разследвани. 

40. Държавата-страна следва да увеличи усилията 
си:

(a) Да ускори промените в законодателството от-
носно правосъдието за деца, като вземе предвид, 
че децата в конфликт със закона следва да получат 
грижа, насърчаваща реинтеграцията им в обще-
ството.  

(b) Да ускори процеса по деинституционализация, 
като на първо място насърчава родителската гри-
жа, така че да не се стига до институционализация 
и взема мерки децата да бъдат настанявани в цен-
трове от семеен тип, а не в държавни институции, 
особено тези на възраст под 3 години.

(c) Да вземе мерки настаняването на деца в инсти-
туции от системата за закрила, корекционни и въз-
питателни институции да се прилага като последна 
мярка, за възможно най-кратък срок и да гаранти-
ра регулярно преразглеждане на тези случаи.

(d) Регулярно да проверява условията и отноше-
нието към децата в институциите, като улесни ме-
ханизма за подаване на сигнали и осигури пълно 
и ефективно разследване на всички предполага-
еми случаи на лошо отношение или смърт на дете, 
включително като наложи наказания на извърши-
телите. 
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АНД  Наказателно дело с административен 
характер 

АСП Агенция за социално подпомагане
АХУ Агенция за хората с увреждания 
ВКБооН  Върховен Комисариат за бежанците към 

ООН 
ВКП Върховна касационна прокуратура
ВУИ Възпитателно училище – интернат
ГДБоП  Главна дирекция за борба с организираната 

престъпност 
ДАБ Държавна агенция за бежанците 
ДАЗД Държавна агенция за закрила на детето
ДГ Детска градина 
ДДЛРГ Дом за деца, лишени от родителски грижи 
ДмГ Дигитално-медийна грамотност 
ДмСГД Дом за медико-социални грижи за деца
ДСП Дирекция „Социално подпомагане“
ДЦДУ Дневен център за деца с увреждания 
ДЦП  Детската церебрална парализа
ЕС Европейски съюз 
ЗБППмН  Закон за борба срещу противообществените 

прояви на малолетните и непълнолетните
ЗДоИ   Заявление за достъп до обществена 

информация 
ЗЖ Защитено жилище
ЗЗД  Закон за закрила на детето 
ЗЗНД Закон за защита от домашно насилие
ЗИД Закон за изменение и допълнение 
ЗИХУ  Закон за интеграция на хората с увреждания 
ЗКЦ Здравно консултативни центрове 
ЗКЦмДЗ  Здравно-консултативен център за майчино 

и детско здраве
Зм Здравен медиатор 
ЗоНПНВмНЛ  Закон за отклоняване от наказателно 

производство и налагане на възпитателни 
мерки на непълнолетни лица (проект)

ЗПУо  Закон за предучилищното и училищното 
образование

ЗПфКПП  Закон за подпомагане и финансова 
компенсация на пострадали от 
престъпления

ЗСП  Закон за социално подпомагане 
ЗСПД Закон за семейните помощи за деца
ЗУБ Закон за убежището и бежанците
ИСДП   Институт по социални дейности и практики 
КЗД Комисия за защита от дискриминация 
КЦ Кризисен център 
мВР Министерство на вътрешните работи
мЗ Министерство на здравеопазването
MOM Международна организация по миграция
моН  Министерство на образованието и науката
мП Министерство на правосъдието
мРРБ  Министерство на регионалното развитие и 

благоустройството
мС Министерски съвет
мТСП  Министерство на труда и социалната 

политика 
мф Министерство на финансите 
НЕИСПУо  Националната електронна информационна 

система за предучилищно и училищно 
образование

НЕЛК Национална експертна лекарска комисия 
НЕф  Национален Юрочайлд форум – България 
НЗоК Национална здравноосигурителна каса
НК Наказателен кодекс 
НмД Национална мрежа за децата
НмЗм  Национална мрежа на здравните медиатори 
НоХД  Наказателно дело от общ характер 

НПК Наказателно-процесуален кодекс 
НПо Неправителствена организация
НППмДЗ  Национална програма за подобряване на 

майчиното и детско здраве
НПР Национална програма за реформи 
НСД Национална стратегия за детето
НСЗД Национален съвет за закрила на детето
НС  Народно събрание 
НСИ Национален статистически институт
НТЛД Националната телефонна линия за деца 116 
111
НЦН Национален център по наркомании
НЦоЗА   Национален център по обществено здраве и 

анализи
оГРДВ  Образование и грижи в ранна детска възраст
оЕПГ Областен екип по приемна грижа 
оЗД Отдел „Закрила на детето“
оП НоИР  Оперативна програма „Наука и образование 

за интелигентен растеж“ 
ооН  Организация на обединените нации
оП РчР  Оперативна програма „Развитие на човешките 

ресурси“
ПЕРГ  Постоянната експертна работна група по 

деинституционализация
ПИЦ Превантивно-информационен център 
ПмС Постановление на Министерския съвет 
ППЗСП   Правилник за прилагане на Закона за 

социално подпомагане 
ПСВ Проект за социално включване 
РДИ  Ранна детска интервенция 
РДР  Ранно детско развитие 
РЗИ  Регионални здравни инспекции
РКо Регистър на кандидат-осиновителите 
Ро Регистър за осиновяване 
РПЦ Регистрационно-приемателен център
РУо   Регионално управление на образованието
РЦПППо  Регионален център за подкрепа на процеса 

на приобщаващото образование
СГС Софийски градски съд 
СД Съвета на децата 
СЗо Световна здравна организация 
СК Семеен кодекс 
Со Столична община
СоП Специални образователни потребности
СПИ Социално-педагогически интернат
СПИН  Синдром на придобитата имунна 

недостатъчност 
ТЕЛК  Териториална експертна лекарска комисия 
УБ Университетска болница 
УмБАЛ  Университетска многопрофилна болница за 

активно лечение 
УНИЦЕф Детски фонд към ООН 
ЦКБППмН  Централна комисия за борба срещу 

противообществените прояви на 
малолетните и непълнолетните 

ЦКоДУХЗ   Център за комплексно обслужване на деца с 
увреждания и хронични заболявания

ЦмЕДТ  Център за междуетнически диалог 
„Амалипе“  и толерантност „Амалипе“ 
ЦНСТ Център за настаняване от семеен тип
ЦоП Център за обществена подкрепа
ЦРДУ Център за работа с деца на улицата 
ЦСоП  Център за специална образователна 

подкрепа 
ЦСРИ  Център за социална рехабилитация и 

интеграция
ЦфЛД  Център „Фонд за лечение на деца“

СПИСЪК НА ИЗПоЛЗВАНИТЕ СЪКРАЩЕНИЯ
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БЕЛЕЖКИ ПоД ЛИНИЯ

Права на децата с увреждания и хронични заболявания през 2018

1.  Решение по ЗДОИ с N: РД 04-0003/24.01.2019 г. на изпъл-
нителния директор на АСП

2.  Решение по ЗДОИ с N: РД-01-282/27.09.2018 г. на главния 
секретар на МЗ

3.  Проект BG051PO001-6.2.12 „Единна информационна сис-
тема на медицинската експертиза в България“, финанси-
ран от Оперативна програма „Развитие на човешките ре-
сурси“

4.  Concluding observations, достъпни на англ. език на този 
линк: https://bit.ly/2T6QhYe 

5.  За повече информация виж тема Образование, Приобща-
ващо образование

1. Благосъстояние на децата

6. По данни на Евростат: https://bit.ly/2uNLJMT
7  https://infostat.nsi.bg/infostat/pages/reports/result.jsf?x 

_2=260
8.  Децата, живеещи в домакинство, което не може да запла-

ти поне четири от списъка от девет позиции: сметки за 
наем, ипотека или комунални услуги; поддържане на под-
ходящ топъл дом; неочаквани разходи; редовно хранене 
с месо или протеини; отиване на почивка; телевизор; пе-
ралня; кола; телефон.

9.  Еднократна помощ при бременност; еднократна помощ 
за ученици, записани в първи клас; месечни помощи за 
отглеждане на дете до една година; месечни помощи за 
отглеждане на дете до завършване на средно образова-
ние. 

10.  Доклад за България за 2019 г. по Европейски семес-
тър за: оценка на напредъка в структурните реформи, 
предотвратяването и коригирането на макроиконо-
мическите дисбаланси и резултати от задълбочените 
прегледи в съответствие с Регламент (ЕС) № 1176/2011,  
https://bit.ly/2J5ODqd

2. Закрила на детето от всички форми на насилие

11.  Информация, предоставена на НМД по реда на ЗДОИ с 
решение № 345/2019. Информацията включва деца, по-
страдали от всички видове престъпления. От тях 447 са 
по чл. 183, НК – Неизплащане на издръжка.

12.  Чл. 115, 116, 120, 122, и 123 от Наказателния кодекс.
13.  Чл. 129, 130, 131, 133 и 134 от Наказателния кодекс.
14.  Чл. 149, 150, 151, 152, 154а, 155, 155а, 155б, 155в и 157 от 

Наказателния кодекс.
15.  Чл. 177, 190 и 191 от НК.
16.  Информация предоставена на НМД по реда на ЗДОИ с Ре-

шение № 812104-63 от 15.03.2019 г.
17.  Чл. 115, 116 и 118 от НК.
18.  Чл. 115, 116 и 118 от НК.
19.  Чл. 149 и 150 от НК.
20.  Чл. 152 от НК.
21.  Чл. 157 от НК.
22.  За повече информация, вж Глава 7 от настоящия Бележ-

ник.
23.  ДАЗД (2018), Доклад „Мониторинг на прилагането на Ко-

ординационния механизъм за взаимодействие при рабо-
та в случаи на деца, жертви на насилие или в риск от на-
силие и за взаимодействие при кризисна интервенция“, 
достъпен на: https://bit.ly/2NYr1me. 

24.  Законопроект за социалните услуги (сигнатура 802-01-
57), внесен в Народното събрание на 11.12.2018 г., достъ-
пен на: https://bit.ly/2Jem4Xz. 

25.  Информация, предоставена от ДАЗД с пимо с изх. № 48-
01-6№12 от 19.11.2018 г.

26.  Интервю на зам.-министър Деница Сачева пред bTV: 
https://bit.ly/2TGNmLf. 

27.  Повече информация за резултатите от изследването е 
достъпна онлайн на: https://bit.ly/2O0vZ1O. 

28.  Конституционен съд на Република България (2018), Ре-
шение № 13 от 27.07.2018 г., достъпно на: https://bit.
ly/2LEMUIq. 

29.  НК, чл. 296: Който попречи или осуети по какъвто и да е 
начин изпълнението на съдебно решение или не изпълни 
заповед за защита от домашното насилие или Европейска 
заповед за защита, се наказва с лишаване от свобода до 
три години или глоба до пет хиляди лева. 

30.  Годишен отчет за дейността на Националния център за 
безопасен интернет Safenet.bg за 2108 г., достъпен на: 
https://bit.ly/2Hh6HMp.  

31.  Прие се изменение и допълнение в чл. 155б от Наказател-
ния кодекс. Създаде се нов чл. 155в в съответствие с чл. 3, 
параграф 6 от Директивата, уреждащ хипотезата на скло-
няване на непълнолетно лице чрез употреба на сила или 
заплашване, или чрез използване на положение на зави-
симост или надзор, да участва в действително, виртуално 
или симулирано сексуално действие.

32.  Членове от 250 до 251г. от Закона за електронните съоб-
щения (обявени освен това за противоконституционни) 
на практика възпрепятстват изискване на трафични дан-
ни за идентифицирането на извършител на съставите по 
чл. 155а,б и в, тъй като те не фигурират сред посочените 
членове от НК, касаещи непосредствена опасност от из-
вършване на престъпление.

33.  Чл. 3. от Закона за специалните разузнавателни средства, 
според който такива средства се използват, когато се на-
лага предотвратяване и разкриване на тежки умишлени 
престъпления по глава първа, глава втора, раздели I, II, IV, 
V, VIII и IX, глава трета, раздел III, глава пета, раздели I – VII, 
глава шеста, раздели II – IV, глава осма, глава осма „а“, гла-
ва девета „а“, глава единадесета, раздели I – IV, глава два-
надесета, глава тринадесета и глава четиринадесета, как-
то и за престъпления по чл. 219, ал. 4, предложение второ, 
чл. 220, ал. 2, чл. 253, чл. 308, ал. 2, 3 и 5, изречение второ, 
чл. 320, ал. 2, чл. 321, чл. 321а, чл. 356к и чл. 393 от особе-
ната част на Наказателния кодекс, и когато необходимите 
данни не могат да бъдат събрани по друг начин или съби-
рането им е свързано с изключителни трудности.
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3. Ранно детско развитие

34.  Ранната възраст е дефинирана от Комитета на ООН за 
правата на детето като възрастта от раждането до пос-
тъпването на детето в начално образование. Вж. Общ 
коментар №7 от 2005 г. „Прилагане на правата на де-
тето в ранна детска възраст“, достъпен на: https://uni.
cf/2O5Sr9B.

35.  Вж. World Health Organization, United Nations Children’s 
Fund, World Bank Group. Nurturing Care for Early Childhood 
Development: a framework for helping children survive and 
thrive to transform health and human potential. Geneva, 
2018, достъпно на: https://bit.ly/2HgwtMe 

36.  Концепцията за отзивчивата грижа включва настройва-
нето на родителя на сигналите на детето, обмисляне на 
тяхното значение и отговор по чувствителен начин към 
нуждите на детето

37.  „Ранното детско развитие в България: изследване на сис-
темите, подкрепящи детското развитие, взаимовръзките 
и взаимодействието между тях и с родителите“, издадено 
от Фондация „За Нашите Деца“, Института за изследване 
на населението и човека към БАН и сдружение „Дете и 
пространство“, 2018 г., София, достъпно на: https://bit.
ly/2VXIsGR

38.  Писмо с Изх. N: 91-00-109/28.11.2018 от МЗ, относно Пре-
доставяне на информация във връзка с подготовката на 
Бележник 2019: Какъв е средният успех на държавата в 
грижата за децата? 

39.  World Health Organization. Born Too Soon: The Global Action 
Report on Preterm Birth. Източник: https://bit.ly/2RyhCXm 

40.  Писмо с изх. N: 91-00-109/28.11.2018 г. от МЗ във връзка с 
подготовката на „Бележник 2019: Какъв е средният успех 
на държавата в грижата за децата“  

41.  Илюстративен пример е съдебното решение по случая 
на преждевременно родено дете в гр. Русе, чиято загуба 
на зрение е била в голяма степен предотвратима, ако ме-
дицинския екип е използвал ретиналната камера, дарена 
на отделението. Вж. Решението на Окръжен съд гр. Русе: 
https://bit.ly/2CnSecs 

42.  В Приложение 1 и Приложение 2 на Национална програ-
ма за подобряване на майчиното и детско здраве

43.  Пак там
44.  (2009г., НЦОЗА, РЗИ, Национално проучване на храненето 

на кърмачета и малки деца до 5-годишна възраст).
45.  Международният кодекс за маркетинг на заместителите 

на кърмата призовава държавите да защитят кърменето 

чрез прекратяване на неподходящата продажба на адап-
тирано мляко, включително сухо мляко за кърмачета, 
храненето с бутилки и използването на биберони

46.  „Ранното детско развитие в България: изследване на сис-
темите, подкрепящи детското развитие, взаимовръзките 
и взаимодействието между тях и с родителите“, издадено 
от Фондация „За Нашите Деца“, Института за изследване 
на населението и човека към БАН и сдружение „Дете и 
пространство“, 2018 г., София, достъпно на: https://bit.
ly/2VXIsGR

47.  „Ранното детско развитие в България: изследване на сис-
темите, подкрепящи детското развитие, взаимовръзките 
и взаимодействието между тях и с родителите“, издадено 
от Фондация „За Нашите Деца“, Института за изследване 
на населението и човека към БАН и сдружение „Дете и 
пространство“, 2018 г., София, достъпно на: https://bit.
ly/2VXIsGR

48.  По данни на НСИ 
49.  По данни на НСИ
50.  Писмо с изх. N:18-629/12.11.2018 от МОН във връзка с 

подготовката на „Бележник 2019: Какъв е средният успех 
на държавата в грижата за децата?“

51.  Механизъм за съвместна работа на институциите по 
обхващане и включване в образователната система на 
деца и ученици в задължителна предучилищна и учи-
лищна възраст, приет с Постановление №100 от 8 юни 
2018 г.

52.  Писмо с изх. N:18-629/12.11.2018 от МОН във връзка с 
подготовката на „Бележник 2019: Какъв е средният успех 
на държавата в грижата за децата?“

53.  По данни на Тръст за социална алтернатива, изложени в 
доклада Ранното детско развитие: състояние, политики, 
практики, насоки. Анализ на данни за ранното детско 
развитие в България, Фондация „За Нашите Деца“, София 
(2018 г.), https://bit.ly/2W473tU 

54.  Доклад „Ранното детско развитие в България“
55.  Писмо с изх. N:18-629/12.11.2018 от МОН във връзка с 

подготовката на „Бележник 2019: Какъв е средният успех 
на държавата в грижата за децата?“

56.  Писмо с изх. N: 39-814/14.11.2018 от МТСП във връзка с 
подготовката на „Бележник 2018: Какъв е средният успех 
на държавата в грижата за децата?“  

4. Детско здраве

57.  Данните са представени на експертна среща „Ваксиноп-
рофилактика“, проведена февруари 2018 

58.  Доклад за България за 2019 г. по Европейски семес-
тър з: oценка на напредъка в структурните реформи, 
предотвратяването и коригирането на макроиконо-
мическите дисбаланси и резултати от задълбочените 
прегледи в съответствие с Регламент (ЕС) № 1176/2011, 

 https://bit.ly/2J5ODqd  
59.  Пак там 
60.  Пак там 
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кретар на МЗ
62.  Решение по ЗДОИ с изх. N: 92-00-47#1/21.01.2019 на из-

пълнителния директор на АСП 

63.  Национален фокус център за наркотици и наркомании: 
https://bit.ly/2MgVLOd 

64.  Годишен доклад за състоянието на здравето на граждани-
те в Република България и изпълнение на Националната 
здравна стратегия 2016 г.

65.  Национално изследване на факторите на риска за здраве-
то сред население на възраст 10-19 г. и над 20 г, Българско 
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66.  Писмо с Изх. N:91-00-109/28.11.2018 г. относно: Предоста-
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ник 2019: Какъв е средният успех на държавата в грижата 
за децата? 

67.  Писмо с изх. N: 91-00-109/28.11.2018 г. от МЗ във връзка с 
подготовката на „Бележник 2019: Какъв е средният успех 
на държавата в грижата за децата“
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5. Образование

68.  Национална електронна информационна система за пре-
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на държавата в грижата за децата? “

74.  Писмо с Изх. N: 94-542/08.02.2019 г. от МОН във връзка с 
подготовката на „Бележник 2019: Какъв е средният успех 
на държавата в грижата за децата?“ 

75.  Писмо с изх. N:18-629/12.11.2018 г. от МОН във връзка с 
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на хората с увреждания на ООН, достъпен на англ. език на 
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80.  Писмо с Изх. N: 94-542/08.02.2019 г. от МОН във връзка с 
подготовката на „Бележник 2019: Какъв е средният успех 
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здравното, екологичното и интеркултурното образова-
ние от 21.09.2016 г.

6. Семейна среда и алтернативни грижи 

85.  Решение по ЗДОИ с изх. N: РД 05-897/27.22.2018 на пред-
седателя на ДАБ

86.  Съгласно чп. 29, ал.10, т. 2 от ЗУБ, а не спрямо ЗЗД. 
87.  Решение по ЗДОИ с изх. N: РД 05-897/27.22.2018 на пред-

седателя на ДАБ
88.  Деца, които не желаят да кандидатстват за международна 

закрила или тези, които имат влезли в сила решения за 
отказ по молбите им за международна закрила

89.  Решение по ЗДОИ с изх. N: РД 05-897/27.22.2018 на пред-
седателя на ДАБ 

90.  Изследване на добри практики и предизвикателства при 
осигуряване на грижа за непридружени деца, търсещи 
закрила, и деца бежанци в рамките на националната сис-
тема за закрила на детето в България, проведено от ВКБО-
ОН, предстои да бъде официално публикувано.

91.  https://lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/Documents/session9/
BG/BulgariaImplementation.pdf

7. Правосъдие за деца 

92.  Директива 2012/29/ЕС на Европейския парламент и на 
Съвета от 25 октомври 2012 г. за установяване на мини-
мални стандарти за правата, подкрепата и защитата на 
жертвите на престъпления и за замяна на Рамково реше-
ние 2001/220/ПВР на Съвета, достъпна на български на 
адрес: https://bit.ly/2UB6jez. 

93.  За повече информация вж. и Бележник 2018: Какъв е 
средният успех на държавата в грижете за децата, достъ-
пен на: https://bit.ly/2O4uLCo. 

94.  Извършването на тази индивидуална оценка беше под-
робно разгледано и обяснено в миналогодишното из-
дание на Бележника и към момента неговата регулация 
липсва в разпоредбите на НПК.

95.  Министерство на правосъдието (2018), Проект на Закон 
за отклоняване от наказателно производство и налагане 
на възпитателни мерки на непълнолетни лица: Доклад 
към цялостна предварителна оценка на въздействието, 
достъпен на: https://bit.ly/2ATVcW2 

96.  Директива 2013/48/ЕС на Европейския парламент и на 
Съвета от 22 октомври 2013 г. относно правото на достъп 
до адвокат в наказателното производство и в производ-

ството по европейска заповед за арест и относно правото 
на уведомяване на трето лице при задържане и на осъ-
ществяване на връзка с трети лица и консулски органи 
през периода на задържане, достъпна на български на: //
bit.ly/2TR26WM

97.  Становище на Национална мрежа за децата относно 
приетия на първо четене Законопроект за изменение и 
допълнение на Наказателния кодекс (Сигнатура 802-01-
36), с който се въвеждат промени в Наказателно-проце-
суалния кодекс, касаещи правото на детето трето лице 
да бъде уведомено за неговото задържане¸ достъпно на: 
https://bit.ly/2CHJVIT

98.  Центровете са част от проект „Развиване на Центрове 
за права на децата в конфликт и в контакт със закона“, 
финансиран от фондация „Велукс“, и се управляват от 
Института по социални дейности и практики (София), 
Сдружение за педагогическа и социална помощ за деца  
ФИЦЕ – България (Враца), Фонд за превенция на престъп-
ността – ИГА (Пазарджик) и СНЦ „Еквилибриум“ (Русе)

8. Детско участие

99.  Информация по ЗДОИ с Решение N: РД -12-14/11.12.2018, 
предоставена от ДАЗД

100.  https://www.unicef.bg/assets/CRC_Materials/GC_BG/
GC_12_BG.pdf



чЛЕНоВЕ НА НАЦИоНАЛНА мРЕЖА ЗА ДЕЦАТА
Област Благоевград
Сдружение „Обществен съвет по 
образование“ – Гоце Делчев  

Област Бургас
Сдружение „Верният  
настойник“ – Бургас
Асоциация „Деметра“ – Бургас
Сдружение „Заедно за по-добро 
бъдеще – Средец
Сдружение „Областен ромски 
съюз“ – Бургас
Сдружение „Петлите“ – Бургас
Сдружение „Усмивка“ – Бургас

Област Варна
Сдружение „Гаврош“ – Варна
Сдружение „Евроинтеграция“ – 
Варна
Фондация „Живот със Синдром 
на Даун“
Фондация „Карин дом“ – Варна
Сдружение „Василица“ – Варна
Агенция за социално развитие 
Вижън – Варна
Фондация „Радост за нашите 
деца“ – Варна
Фондация „Фамилна зона“
Социална асоциация „Св. 
Андрей“ – Варна
Семеен център Мария – Варна
Сдружение „Няма невъзможни 
неща“
Сдружение „Спина бифида и 
хидроцефалия“ – Варна
Сдружение „Съучастие“ – Варна
Сдружение „Цветно бъдеще“ – 
Варна

Област Велико Търново
Фондация „Международна 
социална служба“ – Велико 
Търново
Сдружение „Младежка 
толератност“ – Горна Оряховица
Център за междуетнически 
диалог и толерантност  
АМАЛИПЕ – Велико Търново

Област Видин
Сдружение „Организация  
Дром“ – Видин

Област Враца
Сдружение „Първи юни“ – Бяла 
Слатина
Сдружение „Враца софтуер 
общество“
Сдружение „Дом на науката и 
техниката“ – Враца
Сдружение „Нов път“ –   
с. Хайредин
Училищно настоятелство на ОУ 
„Христо Ботев“ – с. Търнава

Област Габрово
Сдружение ИМКА Габрово
Сдружение „Социален диалог 
2001“ – Габрово

Област Добрич
Фондация „Ръка за помощ“ – 
Добрич

Област Кърджали
Сдружение „Инициатива за 
развитие – Кърджали решава“ – 
Кърджали

Област Кюстендил
Сдружение „Знание, успех, 
промяна“ – Дупница
Сдружение „Ларго“ –  Кюстендил
Родителско настоятелство на ЦДГ 
„Калина“ – Дупница

Област Ловеч
Сдружение „Екомисия 21 век“ –  
Ловеч
Сдружение „Знание“ – Ловеч

Област Пазарджик
Фондация „Бъдеще“ – Ракитово
Фондация „Жулевия дом“ –  
с. Лесичово
Фондация „КУЗМАНОВ“ –   
с. Звъничево
Фонд за превенция на 
престъпността ИГА – Пазарджик
Фондация „Социални практики в 
общността“ – Пазарджик

Област Перник
Фондация „П.У.Л.С.“ – Перник

Област Плевен
Плевенски обществен фонд 
„Читалища“ – Плевен

Област Пловдив
Фондация „Едно сърце“ – 
Пловдив
Фондация „Джендър 
алтернативи“ – Пловдив
Национален алианс за работа  
с доброволци – Пловдив

Област Разград
Сдружение „Жанета“ – Разград
Сдружение „Феникс“ – Разград

Област Русе
Сдружение БРТИМ – Русе
Сдружение „Еквилибриум“ – Русе
Европейски център по медиация 
и арбитраж (ЕСМА)
Фондация „Каритас – Русе“ 
Клуб „Отворено общество“ – Русе
Център Динамика – Русе

Област Силистра
Женско дружество „Екатерина 
Каравелова” – Силистра
Сдружение „Надежда за добро 
бъдеще” – Силистра

Област Смолян
Народно читалище „Бъдеще сега 
2006”

Област Сливен
Дружество за подкрепа на деца 
и лица с умствени, физически 
и сензорни увреждания „Св. 
Стилиян Детепазител“ –  
Сливен
Фондация „Здравето на  
ромите“ – Сливен
Фондация ИРА – Сливен
Фондация „Лекари на света“ – 
клон България – Сливен
Сдружение „Ромска академия за 
култура и образование“ – Сливен

Област София-град
Фондация „Агапедия – България“
Алианс на българските акушерки
Асоциация „Българско 
психоаналитично пространство“
Сдружение за български семейни 
ценности, традиции  
и култура „Българче“
Сдружение „Алфа клуб –  
да оцелееш“
Фондация „Асист помагащи 
технологии“
Асоциация за ранно детско 
развитие
Асоциация „Родители“ 
Фондация „Благотворител“
Българска асоциация на 
осиновени и осиновители
Българска асоциация за семейно 
планиране и сексуално здраве
Българска педиатрична 
асоциация
Български хелзинкски комитет
Фондация „Българско дете“ 
БНК „Заедно за децата“
Българска тренировъчна 
централа
Сдружение „Дете и пространство“
Фондация „Детски книги“
Сдружение „Деца и юноши“
Фондация „Деца на България“
Фондация „Дечица“
Фондация „Дневникът на мама 
и татко“
Фондация „Еврика“
Фондация „Екип“
Фондация „Заедно в час“
Фондация „За майчино и детско 
здраве“
Фондация „За нашите деца“
Фондация „Здраве и социално 
развитие“
Фондация „Здравни проблеми на 
малцинствата“
Фондация „Заслушай се“
Фондация „Нашите недоносени 
деца“ 
Фондация „Промяната“
Фондация „Право и интернет“
Фондация Темпо
Институт за насърчаване на 
професионалното образование и 
обучение
Институт за прогресивно 
образование
Институт по социални дейности и 
практики
Фондация „Конкордия България“
Фондация „Международна 
награда на херцога на Единбург“
Младежка фондация Арете
Фондация „М&М Физио“
Национална асоциация за 
приемна грижа
Национална асоциация на 
ресурсните учители
Национална мрежа на здравните 
медиатори
Национално движение „Фуутура“
Фондация „Надежда за малките“
Национален ученически 
екопарламент
Национален център за социално 
и емоционално развитие
Фондация „Партньори – 
България“ 

Проект „Права на човека“
Фондация „Приложни 
изследвания и комуникации“
Фондация „Приятели 2006“
Сдружение „Ре-Акт“
Сдружение Рийчаут.бг
Сдружение за прогресивна и 
отворена комуникация – София
Фондация „Сийдър“
Фондация „Сингъл степ“
Фондация „Стъпка за България“
Фондация „Стъпка по стъпка“ – 
София
Театрално-социална формация 
„Театър Цвете“
Училищно настоятелство 
„Надежда“ към ОУ „Бенито 
Хуарес“
Сдружение за педагогическа и 
социална помощ за деца ФИЦЕ-
България
Фондация за децата в риск по 
света
Фондация за достъп до права 
(ФАР)
Център „Зографче“
Фондация „Цветан Цанов“
Фондация „Център Надя“
Сдружение „Център за 
приобщаващо образование“
Център за психосоциална 
подкрепа
Habitat for Humanity
SOS Детски селища – България

Област София
Сдружение „За един по-добър 
живот“ – Челопеч

Област Стара Загора
Сдружение „Бъдеще за децата“ – 
Казанлък
Читалище „Възродена искра“ – 
Казанлък
Сдружение „Самаряни“ – Стара 
Загора
Сдружение „Свят без граници“ – 
Стара Загора

Област Търговище
Сдружение „Академика 245“, 
Антоново
Асоциация Ная – Търговище
Клуб на нестопанските 
организации – Търговище

Област Хасково
Сдружение „Деца и семейства“ – 
Хасково
Фондация „Подари усмивка“ – 
Димитровград
Сдружение „Шанс и закрила“ – 
Хасково

Област Шумен
Асоциация SOS жени и деца, 
преживели насилие – Нови пазар
Женско ромско сдружение 
„Хаячи“ – Нови пазар
Ромска фондация „Ромска искра“

Област Ямбол
Общинско училищно 
настоятелство – Болярово
Читалище „Умение 2003“ – Ямбол



IV


